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1.

Kassa város bírája, lanársd és hözönsegr kiváltsá(/levelc rs

.>izabályz(ita, tnelyet a kass(ti szcsök czélte számára kuidotl.

Kassán 13()7 júl. i2-én.

Wir Arnold Richter, die Gesworne Purger und dy

ganeze Gemeyne der Stadt Caóácha thwnkunt oííontlicli

mit desom gewörtigen BrietTe allén don ys not ist, Daz

^vi^ unsern mitpuigern, die das korschenwerg knnen
und treiben wóllen, sulche sunderliche gnade gethon

habén, daz Sye das korschenwerg, ane Ire GeselschaíTl,

dy das nicht können ane falschheit treiben süllen unsern

mitpurgern das korschenwerg czu eynem nutcze czu

kleyden und nicht czum gewyn czuvorkewííen, Wenne
ys Inn ader írem Gesynde nottorft isi und Sy ys

kewíTen wellen von írem gelde, dy vorgenanten kor-

schner das machen und bereyten sulién ane wider-

s|)rechen umb eyn czemlichs Ion von den hermeleyn

tellchern eyne halbe mark Silber, Von Mardren ader

fehym eynen íirdung. Von andern felen welcherley ,ys

zey ader Pelcze und geslalt eynen halben íirdung sulién

sy íordern umb íren Ion, Alzo dach weere das, daz yn-

dert eyner unser mitpurger das Korschenwerg kewfte

czu seynen nutcze und czu kleyden und durch gewyn
er das vorbas vorkewííle dy obgenanten kurschner

seyn im nicht schuldig vorbas keynerley korschenwerg

czumachen ader czubereyten, Das dorczugeleget, daz dy

kórschner, dy do habén under sich dy Gerechtikeit der

Bruderschaíít unde auch andere dy von Irer Bruderschaíít

entslagen seyn keynen awszh'.ndischen Gast von den daz

Inn czugídioret in der Stadtmawre erlewben suUen czu



erbeylen und ;mcli iiicbt sulién ador torren, Vorbas
woUen wir Weie daz daz yndcrt eyner unser niitpurger,

dy do gebrawcben Iies nulczes und Ires banlwergs in

andor Lewte BruderscliaíTt liclite nicht wöllen soyn, dy

sulién vorbunden und schuldig seyn czuiuen dy selbiti^en

Recbt von deni vorkewlíen ires bantworgs czu eyneni

ge.meyneni nutcze, dy das pblegen und sebúidig seyn

von deni voiliewííen dy do dy gerecbtikeit der Bruder-

scbaíít halden wil.

Weere das yndert eyner sicb vnserer zaczunge,

adei- vnsers gemecblis widersetczle ader viderspennig

macbte, zo zal der Ricbter der czu den geczeilen ist

mitsampt seynen Purgern den ader dy sicb widersetczlen

czubebalden eyns gemeynen Recblen gewonbeil mit

seynein gewalt dorczu Ibwingen. Aucb macben wir vor-

bas Weer ys daz yndert eyn Gast von andern landen

heer qweme alby wellende czuwonen vnd wolde dy

Bruderscbalít mit den Korscbnern babén, niclit das daz

ys geschecb von dei- scbikunge der kurscbner, Sun-

der von verleydunge vnsers Hatbs er dy gerecbtikeit

der BruderschaíTt babén zal, \ orbas macben wir das

und wellen das ernstlicb ist vnd zey berewmet, daz

Geste dy das Korscbenwerg bireyn brengen Ader

iurn Inn vorboten ist vnd zey strenge und ernstlicb,

Sy das werk, nocb von slüke noeb zu stüke, nocb gel-

tbeilet ader vngetbeilet sulién ader tbVvrn vorkewf'en. Und
worde elliclie í'alschbeit in deni werke gel'nnden, eyne

f'rnntliche vormanunge vor das getbon aj> (ob) das aber

gesebege mit í'alscbbeil, /o zal inan vorbas das werk

nielil iii(;e (sic !) IaVi-u voikewí'en. V'ber allé, dy vorge-

scbribene zacben legén wir dorczu, <laz keyn awszlen-

discIiíT GasI keynen balg ader ferl dy czu Írem Kor-

scbenwerg löcbiieg (tüeblig) niid beíjweme seyn vnder

biindert den gewall babcíi ezukewíen ader vorkewi'en.

W'í'i- dei- Wí'lir Aci- \iiseiii ííesaiczicii (iiuLTrii vnd al/.(>



g-t^machten mii kew Ion ader vorkrw Icii sicli widersetczet,

d<T zal vortallen zeyn allor gtlor, Sy seyn vorkawft

ader írekawtt, Vnd von d(Mn nntcze der gütler mitsanipt

den dy do voríallon niöcliton von demo das man ij^eczew-

gen niöclito in dor l^ruderscliaft dovon zal eyn dritteil

gefallen doni liichter vnd das andere drilteleyl der Czeche

und ilas dritte dritlhel d(M- Stadt deni Genieynem nutcze.

W'er das das eynor in der GeseHscliairt der Kurschner

kegenworticlirh heimlich oder oiVenhar deser vnserer

bestetiguníi:e, schikuniíe und ordenunge sich wiedersetczte

oder wiederspenniti: sich maclite, der zall vorl'allen seyn

nlzobald eyner busse als Czehen (= zehn) mark Silber.

Des czu eyner ewigen besteiigunge und bekentnusz habén

wir bestetiget desen Brief mit vnserm Ingesigil.

Der gel)en ist am nagsten iage vor Margareihe der

heilitren June:frawen Anno Domini millessimo Trecente-

simo Septimo.

(Kassa város levélláráhan az 1448 szept. 18. eredeti átirat-

ban, hárlyáii. Lásd alább a 3. sz. a.)

2.

Az erdélyi szászok hét széke czéhszabályzata, melyet a Nagy
Lajos király által újra helyreállított és enyedélyezett kéz-

mves ezekek számára, a mesteremberek heleeyyezésével és

Goblinics erdélyi püspök és a landskoroni vár várnagya

remleletére és utasítására a király parancsára megállapí-

tottak és a kebelében lév minden egyes iparüzö czéh számára

kiadtak. Nagyszebenben, 1376 nov, 0-én}

Mi az erdélyi hét szék elöljárói, bírái, tanácsosai,

polgárai és lakosai valamennyien, tudomására hozzuk

* A lalin crcdíílinek (mely ki van adva a Ziiriniermann-

Werner által szerkosztett f'L'rkiiridenbuch ziir Geschichte der

Deiitschen in Siebenbürgenw II. k. 449. I.) ina^^'-yar fordítása.
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jelen levolünkkei úgy a mostan élknek, mini az összes

jövendbelieknek, a kiket illet, hogy kézmveseink újon-

nan visszaállítotl és engedélyezett valamennyi ezéhc, a

mi természetes és legfelségesebl) urunk Lajoá Magyar-

ország, Lengyelország, Dalmáczia slb. lejedídem urá-

nak legkegyelmesebb engedelmével, érett megfontolás

után s elzetes tanácskozások alapján, vnlamennyi kéz-

mvesünk akaratával és beleegyezésével, különösen |)edig

Gobliiiuó erdélyi püspök úrnak. Krisztusban a mi tisz-

telend atyánknak, továbbá a nemes léríiúnak, Scliar-

penek János úrnak, a Lanzeron nevezet vár ispánjának

különös rendeletére és utasításai alapján, a közjónak

jobban megfelel királyi rendelet szerint mindenkinek

közjavára, méltányosságára és basznára törekedvén, kézm-
veseink sok régi és rossz szabályait eltörölvén, az alant

írt határozatokat és végzéseket rendeltük a Szebeiibeii,

Segeóváron, SzáóZóebeóen éá Száózvároáon lév és leend
egyes kézmves ezéhek számára.

Nevezetesen, hogy az úr születése ünnepének nyol-

czadán belül minden czébben évenként kél czébmester

választassék, kik esküvel fogadják, hogy a város és a

tartomány közérdekét az mesterségökben szem eltt

tíiriják : hogy czébökbeii semmiféle tiltott jogtalanságot,

tudva, sem barátságból, sem kedvezésbl, sem adomá-

nyért meg nem engednek, sem megtorlatlanul nem hagy-

nak és hogy gylölségbl (egyetlen ártatlant sem bán-

talmaznak. Ugyanezen czélnnesterek az székük a polgársá-

gának és lakosainak iiegyedévenkéni l.iilaiidó gylésein

jelen leszní'k, hogy ba oll a közjóban vagy a kézmve-
sek dolgában valami fogyatkozás mutalkoznék, azok

ugyanolt elterjí^sztvén, kijavíll ássanak és pótoltassanak.

Továbbá, hogy bármely kézmves a maga me.slersé-

gét bármi belyes módon akarná gyakorolni, a mnnkájá-

hoz és iMí'slerségéhez tartozó kellékeket és szükségleteket,

a memiyil akai- és képes, a maga számáia egyedül, más,



vagy mások társasága nrlkl vásárolhal, ;» sajál mvébl
a mennvit akar és módiáhan áll készilliel, vásárl)a vibel

és árusíthat, úgy házánál, mint a piaczon ; valamint inas!

ós segédet saját munkájához, a mennyii csak akar, sza-

badon tarthat.

Továbbá egy kézmves se zálogolhasson meg adós-

sásfáért, melvlvel neki tartoznak, senkit semmi módon,

sem pedig más kézmvest az olyannak dolgozni ne aka-

dályozzon, hanem követelését bírói eljárás utján követelje

s keresse.

Továbbá kél vagy több mesterséget egy kézmves se

gyakoroljon, hanem ha közlök valamelyik több mester-

séghez is ért, azok közül azt, melyet gyakorolni akar,

válassza ki, a többi mesterséget húsz márka íinom ezüst

büntetés az alább irt módon való megfizetésének terhe

alatt örökre elhagyja.

Továbbá, ha bárki, bármely jövevény kézmvest va-

lami bnnel vagy becsfelenséggel vádolna, ez által t a

czéhbe felvételben megakadályozni akarná, a vádló azt

a bnt vagy becstelenséget a vádlott ellen tartozik be-

bizonyítani saját fáradságával és költségén ; mit ha be-

bizonyítani nem tudna, akkor az ugyanazon bnre vagy

gyalázatra kiszabott büntetést szenvedje. Egy jövevény

kézmves sem kényszerítend arra, hogy becsületének

és jó hírnevének kimutatása végett hazájába menjen
vissza, hanem bármely kézmves, úgy jövevény, mint

benszülott ha a mi körünkben nincs megbélyegezve,

saját mesterségének czéhébe felvétetni tartozik, felvévén

tle az alább írl díjakat, úgy azonban, hogy minden

szegény kézmvesnek a czéhbe való lépés alkalmával

tagdíja kiegyenlítésére kell idhaladék tzessék ki.

Ií)vábbá a czéhekben a kihágások után minden be-

szedett és beszedend bírságok gyertyára és a szegények

temetésére fordíttassék Isten ílicsségére.

Továbbá minden czéhbe tartozó kézmvesnek fiai,



leányai s ()zvegye teljes ingyen czéhjoggal bírjanak ;

azok a íérfiak pedig, kik a czéhen kivül állanak, de

czéliheli oszvegyekkel házasodnak össze, a czéh kötelé-

kébe léldijjal lépnek. Azok az iPjak pedig, a kik a fent-

említett négy város valamelyikében tanulják a kézmves
mesterséget, a czéhbe t'éldíjjal léphessenek, kivéve azon

kevés özvegyet, leányt és olyan mesterséget tanuló fii'it^

kikrl itt alább más intézkedés lörlénik.

Azonkívül ü niéózároóok a czéhtagságot tiz szebeni

forinl. két Iont viasz, két veder bor és egy lakoma fejé-

ben tartoznak megadni. — A mészárosok a városnak és

az abba bejövöknek tiszta és friss húst mindig bven
tartoznak készletben tartani, és valahányszor valamely

mészáros lopott marhát vásárolna, mindannyiszor egy

forint birsággal bnhdjék és a húsárúlástól négy hétre

való felfüggesztéssel. A melyik mészáros a mészárszék-

ben férfit vagy nt sértegetne, azt egy ortoval, a te-

metésen részt nem vev pedig mulasztását három garas-

sal tartozik megváltani. A czéhmesterek ha a mészá-

rosok székében akármiféle romlott és tisztátalan húst

találnának, a kutyáknak dobják oda táplálékul.

Továbbá a pékek ezéhe tagsági dija hat frt, két font

viasz, két veder bor és egy lakoma. A pékek pedig, a

városbelieket és a jöv-menket mindenkor elegend
fehér kenyérrel tartoznak kiszolgálni. Valahányszor pedig

hiány lesz a fehér kenyérben, ugyanannyiszor minden

péktl, a ki az ilyen hiányban vétkes, egy forint bírság

hajtassék be. — Ha v.daiiiely pck nem fehér kenyeret

sütne, egy frt bírsággal s a sütésnek nyoh/ naj)i"a val('>

felfüggesztésével bnhdjék.
Toxábbá a línirok czéhének tagságáért nyolez frt,

négy font viasz, négy veder boj- s lakoma. Brt a háznál

és brt szarv nélkül egy tímár se merjen venni. h)p()tt

maihák bre vételének kikítiMÍlése végett. I liiszonöt marha-

boméi kevesebbet egy keresked se merjen venni, úgy
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idegen, mint városi, sem pedig bármely límár vásári

napon az els mise elvégzése elli brl ne vegyen,

A tímár ezenfelül ha valakit gyalázattal illet, fizc^ssen egy

ortot ; és az elégtelenül s nem jól kitlolgozott br, ha

vásárba vittek, a tímárok czéhinesterei által egészen

elkoboztassék.

A fclicrózc.íök (^irhagyártók) czéhében hat Irt, két

tbnt viasz, két veder bor s egy lakoma a felvételi díj

;

az leányaikat s özvegyeiket nül vev férfiak pedig

két font viaszt, két veder bort s lakomát adjanak a czéh-

nek. A ki pedig ezen czéhböl valakit gyalázatlal illet,

vagy a temetési szertartáson részt nem vesz, váltságdíjul

egy font viaszt ad.

Továbbá a K'argák c/éhébe való felvétel hat Írtért,

két font viaszért, két veder borért s lakomáért tör-

ténjék.

Továbbá a kovácáok czéh tagsága hasonlóképpen

hat frtért, két font viaszért, két veder borért s lakomáért

váltassék. A alakinek a lovát egy kovács se tarthassa

vissza zálogba, csak abban az esetben, ha a vasaltatás

díját nem fizették ki. Hogyha a kovács a patkószeg be-

verésénél a lovat megsérti, a megnyilazott lovat tartoz-

zék ugyan gyógyítani, a takarmányt azonban a ló tulaj-

donosa fizesse. Ha a kovács mást rágalmaz, minden
jelenlév mesternek tizenegy dénárt tizet, a temetési

szertartásról távol maradó pedig tizenegy dénárt fizet.

Kzenfelül a tkéázífók, üótmüveáek, kocáigi/ártók^ öv-

keózítók, kardmüveáek éá lakatoáok a kovácsokkal egy
czéhbe tartozzanak.

A ózücóök czéhének négy frt, két font viaszt, két

veder bor és lakoma a váltsága, a mesterséget tanuló

ifjú pedig a czéhnek egy frtot, két font viaszt, két veder

bort s egy lakomát ad. Mókusbrt 100, báránybrt 50,

róka- és nyestbrt 25 darabon alól egy keresked se

merjen venni. A szcsök idegen prémbl semmiféle
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munkát ne készítsenek, ha csak a brök tulajdonosa azt

a munkát nem a maga vagy a családja számára kívánja

készíttetni. Régivel hamisított új munkát a szcsök
ozéhuiestere kobozza el a Szt. Mihály rangyal oltára

javára Egy szcs se merjen prémek vásárlására pénz-

összeget elfogadni idegen kereskedktl és idegen keres-

kednek bármily prémet a hét szék határain belül el ne

adjon. Ha a szcs más mestert gyalázó szóval illet, min-

den jelenlev mesternek hat dénárt íog adni birságúi.

Az a szcs pedig, akirl kiderül, hogy a brökkel dspe-

culáb, évenként a Szt. Mihály rangyal oltárára két frtot

fog adni.

Továbbá a kezty.^k czéhének két frt, két font viasz,

két veder bor és egy lakoma a tagsága. Közlök el-

adásra fehér bröket senki se készítsen, sem pedig töb-

bel, mint a mit a saját munkája megkív^án s igényel.

Továbbá t/ kéómiíveáek czéhének négy forint, két font

viasz, két veder bor s egy lakoma a tagdíja.

Továbbá a ruhajavítók, kiket foltozó ázabóknak
neveznek, és a kalaposok czéhének három Irt, két font

viasz, két veder bor és egy lakoma a tagsága.

Továbbá a kötélgijártók egy frt, négy font viasz, két

veder bor és egy lakoma árán váltsák meg czéhökel és

jelesül ha valaki abból a czéhbl özvegyet vesz el, egy

frtot, két Iont viaszt, két veder bort és egy lakomát és

az az iljú. a ki az kézmvességöket tanulja, négy font

viaszt, két veder bort tartozzék adni czéhöknek.

Továbbá a gijapjú^zvök (t. i. a szrposztó készítk

vagy ú. II (!sap('iin(ísterck) a czéhtagságot négy frtért,

kél font viaszért, két vcider borért s lakomáéit nyerjék

el. A melyik hamis gyajíjúszöttcst készít, valamennyi ingó

javának elvételével bírságolt assék meg. A ki pedig a

rendes hos.szúságot és szélességet (;l n(mi érö szrposz-

tót rendes vég gyanánt adna el, az olyan azt teljesen

veszítse el.



Továbbá lí tíikácóck, bcLimuok, ózabck és níjcrgc^ek

czóliökiiek kel IVllal. ket loal viassziil, kél veder borral

t's lakomával tartoznak a tolvélelórl és különösképen az

a/, itji'i, a ki a lakáosniesterségel tanulja, a takácóok
tzéliéiiek csak kél Iont viaszt és két veder bort fog"

adni. A kaJárok a bordóra búzott abroncsért csak ba-

rom dénárt számítsanak. A fazekasok czébébe beálló

mester pedig, az elébb említett díjakon kivül, egy a mi-

sézésnél basználbató gyertyatartót tartozik adni a szent

kereszt bez.

Ezen felül minden elbb elmondottak megersítése

végeit rendeljük, bogy ba valamelyik czéb valaha a fent-

írottakkal ellenkez, vagy azok bármelyikét megváltoztató

új szabályokat alkotna ; vagy pedig a czéb részére

valakitl többet venne el, mint a bogy fent írva áll ; vagy

ba attól, aki tagja akar lenni a czébnek, az illet czéli-

tagságot jogtalanul megtagadja ; az ilyen czéb birság fe^

jében 20 szebeni súlyú finom ezüst márka birsággal fog

lakolni, melyek közül 10 a mi király urunkat, a fentem^

lílett Lanzcron várához, a másik tíz [)edig a mi provin-

ciánk egyetemét illeti. v

A miért is bármely czéb, ha abba a czéhbe belépni

jelentkezt nyolcz napig hátráltatva, miután a község
bírái által megintetett, hogy azt a czéhbe fogadja be és

a czéhet a legközelebbi újabb nyolcz na[)on keresztül

tle törvényes ok nélkül megtagadja, tudja meg, hogy
húsz ezüst márka bírságot von magára ezen tettével.

Mindezeknek örök érv^ényessége és ereje czéljából

jelen levelünket a mi provinciális pecsétünk ráfüggeszté-

sével megersíteni rendeltük.

Kelt Szebenben, a szt. Márton püspök hitvalló ün-

nepe eltti legközelebbi vasárnaí)on az úrnak 1376-ik

esztendejében.
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3.

Kcism városa tanácsának oklevele, melyben átírja és meg-
ersíti a xzocsök 1307-iki kiváltságlevelét, új szabáh/okkal

is pótolván azt. Kassa, d44S szrjtt. IS-án.

\\ ir Auírustin Grenitczer in desen geczeiten Richter,

Johannes Hebenstreit, Thadeus Schinnagel, Lasla Kromer,
Jocob Fianck, Bartholomeus Banck, Andris Sten^iel, Han-
nus Harnisch, Cristan Ruppilczer, Sleplian Kromer,
Bartholomeus Hvvn, Hermán Goltsmyd und Gaspar
Schillinger Rothmanne der Stadt Casschaw, Bekennen
und tljunkunt oííentlich mit desem Brieíí und entphelen

czugedenken in czukonftitren czeiten allén dye ys anlan-

get und nottórfti<r woide seyn, Wye vor uns in sitozen-

deni wolkomenen Rotlie ^'•estanden seyn dy Erbern disz

Jare Vimieyster der Czeche der kurschner vorbreni'ende

eyne wissenschaíít etlicher BrieíTe und Be.í>nadiiíunge,

doniit Sy durcli unsere voríarn zeligen geíreyet und be-

gnadet worden seyn, und habén uns angelanget und
demwlicliichen gebeten Inn dy selbigen BriefT mitsampt
ellichen andern undengeschriben Slücken und Ariikéin,

dy sich noch der czeit in vorwandelunge der nottorft

deríblgen domit andere notczbarkeit in den als wol als

in aiidern Czechen tegclichíín ensteen czuuornemen und

czuhestetigen Dy selbigen Brieí' obgemelt von worle czu

^vo^fe alzo lauten und ynnehalden:

W'ir Arnold Richter die Gesworne Purger und dy
gancze (iemeyne der Sladt Gasseha stb. (Lásd az 18(ÍI-iki

i. AZ. oklevelet a ^2S7. lapon, melij itt át van írva.)

Aber dese arlikel dunh Sy von ncwcs als oben

berurt ist gebelen ynhalden dese worle: W'eer fremdes

Korsehí;n\verk ezu der Sladl breug(íl, díír zal ys mit d(ím

liMWÍen vorkevvfen, Sundfír a[) cyu Inwouíír der Sladl lm
ader seyriem wcíylx; bcdoríle eyn(; kurschc czn seyner
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nottorft. (les zal er frey seyn czukewfen. Uiul weer das

(iherleten vvirt. dvv ist voruallcii dor selhigen i»üll(^r niit-

tenander iler Sladl czwoy llieile vnd der Czc.cli das drilte

Iheil. Auoli zal keyn Gast kcyn wiltwerk kewt'en under

'S'neiii lumdert, ys zey, welcherley ys sey. Auoh zal keyn

Inwoner frey seyn czukeNvIon weder niardar noch

ícíclixe under Sechs halgon l'ort cznuerkeNvlen, Sunder

alzo vil als lm nol torit ist czu zeynem leybe. Auch

zal keyn Inwoner niclit kewfen vnder eyneni lialben li un-

dort, ys sey Eichhornyus, hesyns ader leinnierins etc.

Auch ween man lieymelich deríert in der Czeche, der do

von Gesten awlT willwerg nymt, i^elt ader gewanl, Auch
welcherley kawfnianschatcz ader handel ys zey ader wer

were ader czulrüge lieymelich ader olíenbar, der zal

vorfallen seyn eyne mark vnd ale gekawíte gülter. Auch
von dem stuckwerg, ys zey welckerley ys zey, zo zal

keyn kurschner ynnehmen, ys zey dann vor den Vir-

meistern. Auch wenn das selbige stuckwerg gemachet

wirt, zo zal man ys nicht awsgeben czuvormeyden

vordechtnusz vnd czu eynem genüg gescheen ; wer

das machen lest und das selbige kurschenwerg ader

st&ckwerg. W'enne ys gemacht wirt in der Stadt mit

k<*ynem slücken nichl czuvorkewfen noch czulenczeln,

Sunder miltenander vnd gancz mit deme liawfcn

czuvorkewtíen. Aber noch eynes mit gcgegeben, daz

nymands bey awszen, noch innewendig Irer Czeche

newe pelcze ader kurschen, auch dy etliclie tagé gelra-

gen weern, Inén czu schaden awf dy Thendeth tragen

ader veyl habén lossen sulle. Weer des óberkomen wörde,

das mag dy Czeche nehmen in mosz, als oben geschri-

ben steel. Dornoch aucli zo gebén wir Inn czu vnd

deriewben noch Irer begerunge, weer do vrbas dy Czeche

gcwinnen welde, daz er brenge gewissenschaííl, von

wann er zey vnd gebörn, sich erberlicli gehaldcn vnd

zeyne ler Jare folkomclich awszgelart liabe. So denne
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sulche vnsere vorfani czui^ebunge löbeliclien gesclieen

derlunden isi vnd auch itczund nocli den lewfen

der czeit sulche iiebeetene Ariikel vnd stücke notcz-

barliclien derkennen czu czugeben, So habén wir

Inn dy selbi<>en czugelossen, vornewet vnd besteliget

czulossen vornewen und besleligen vor uns vnd vnsere

nochkomende orkündiclich mii desem BrieíT, Der gebén

ist in der Qualeniper nagst vor Michaelis In dem Jare

vnsers herrn Thawsend Virhunderl vnd Achlvndvirczi-

gisten.

(Eredelije hártyán Kassa város levéltárában, a városnak

veres-fehér selyemlonalon lügg zöld peczétjével ; a peci'él kör-

irata : «Hh S. Minus. Civiuiii. Civitatis. De. Cassa.w Kiadva nyom-
tatásban a Töri. Tár 1889. évi'. 182. 1.)

4.

A kolozsvári hodndrczéh szabályai a város tanácsa által

átírt és megersített foimáhan, némi hozzátétellel és Jdköté-

sekkel. Kolozsvárt, 1457 rnárcz. 4.

Abóchrift eijncó ehr.íaincn Ratá Brieff^^ der konigk-

lichen átad Claúázenbúrg, l]etjében den ehrAamen
Meyótern der Bidner (!) Zcch. I/n iar. L 4. 57.*

* A kádárczéh íralai közöli lév egykorú iiiásojali példá-

nyon H.")?. keltezés áll. De ugyanoll megvan ennek lalin eredéi ije

1507-iki ngyanazon na{)i keltezéssel és hasonló szöveggel. Hrann

Zsií^'mond bíi<'». más oklevelek tanúsága szeriiil is, akkor élvén :

1507-l>cn kellel I a megersítésnek kelnie. (A mint azt .lakab Klek

kimutatta Kolozsvár története I. k. r)85, 1. és az Oklevéltár I. k.

iil'2—214, I.) A német példány czímlapja évszámában vakarás

nyoma is látszik. Abból azonban, h(>gy az oklevél végén 1457

belükkel is ki van írva : azt lehet kövei kezlet ni, hogy a czóh-

szabályok eredetileg tényleg 14r)7-l)öl valók s csak a városi tanács

megersítése való ir)í)7-bl.

Az oklevelet a/ ere(l<'li íi;'isiii<'mI sz<M-iiil adjuk, uiegtartván

a poiilozást is.
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\\ ir Siiíim'iiul Braun Richtor, und allé íicschworen

Hathorni der slad (llai'iszemhi'irii, WW lliún zú wissen

yedennan. íreiienwerliiíen und zúkünlVtiiicn dúrch diszcn

unszeni brietV. \N'ie das l'ür uns koimncn szeyn disze

iursicliliirc Manne, \'elt(Mi Ilainer, P'úvv Lijiell, Piler Bid-

iier und Kndivs Bemeri, dic elirliií'e nieysler, und elle-

sten drr bidner Zreli. niil szauipl antlern Meysiern des

szelbigen handwcrks, unszd'n niilbúrgern, Und habén

uns trelangi und Uirgelaclil eltliche regisler uber jre

szalzúngen und ordnúngen der szelbigen jrer Zecli : Und
szie lian niil hilligm anhallen grbeten, das wir die

szelbige jre szalzúngen und ordnúngen, von wort zú wort,

in eyn form und gestalt eynes l'reybrieíTs wollen brin-

gen und vcrlasscn lasscn : AúlT das szie nach dem
í'XíMupel andcn^r königklichcr slcIt, naeli lblicher stat-

nrdnúng szich auch könden('rhallen. \\^elclie fürgemalte

rrgistcr und artikcl, szo uns gelangt worden szeyn,

alszo und mit díszen wortten laúten :

Zm eróten. Das ^ver da in die Bidner (!) Zech

und brúdersciialTt eyntrellc^n wil, Das der szelbige düg-

lieh, ehrlich und genúgszaui szc^yn szol, und szol von

bcydcn <dtern ebrlich und lblich geborn szeyn. Und er

szol szeyne lehriar von anfang his zúm end gantz aús-

gedicnt und eríult halxui.

Zúm andern. Es szol eyn iglicli iúngí^r geszell, der

dis liandwfrk b-rníMi und crlangcn wil, in di(^ c(ich ge-

Ix'U zwecn gúldcn, aclil píund wachs, und eyn eymer

\v<*yn. Und í'r szol szeyníun leliruieysler drey gantze

iar, mit aller gclioisamkeyt dienen.

Zúm Dritten. Es szol das liandwerck keyn bidner

in diszer slad arbeyten und üben, alleyne denn er habé

szich zú vor mit der Zechen verglichen. Wenn aber

szolehí'r szich in dií* Zech eyngrüssen w^ol, szo szol er

zú erlegen schúidig szej^n Drey gúlden, Acht pfund

wachs, Eynmal, und zweííii eymí;r wí^yn.

Komfeld-köníjvlár. VII. ^
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ZÚ221 Viertten. Es szol aúcli kcyn incystcr drs für-

gemaltcn handwerks, mehr als cynen hdirknrclil und

<;ynen lohnknecht, den andern meystcrn zúm nachlli(íyl

und schaden, dörlídi haitién. AlhiclKT aúcli ziig(\szatzt,

I)as keyn mcysler zu licrbnst zoyt jrchcn rrciiibdcn, szo

zúm handwerck elwas könnrn, kúlVcn zú hindcn hercvn

bringcn szol, und dörlfe.

Zúm Jiinfftcn. Das die Zííchnieyslrr dic andcrc

meyster des genanten handwercks, nach auswej^súng jrrr

feel, straíTíMi szollen : ünd das szie die schlechten szachen,

wrtheylen und niderlegen, ansgenonimen die szachen,

welche den Hichter und den Ratli diszer slad angeliören.

Und szie szollen jre szatzúngen betrelíend, zwísscIkíu

jnen szelber szollen niacht und gewalt liaben, dasz szie

den, szo wider der Zech szatzúng und ordnúng liande.ln,

zúr stralV das handwerck szollen legén, szo láng, bis

szie szich mit der Zech wider Ví^rgleychen.

Zúm ózecháteii. Eyn iglicher diszes handwercks
initgenos, der da eynes MeystíU's docht(M-, oder eyne

verlasene. widwe zúr ehe nimpi : Dazú aúch aJh^ Meyst(T

szne, szo diszes handwercks szeyn, szoHen von den

fürbestimplen rechh^n ganlz und gar Irey sz(\yn, und

gehallen werden, alle.yne das meystermahl aúsgenommen.
Zúm Sibendten. Das die Meysler diszer Zech, mii

den Ireinbíh'n fn^y szollen szí^yn, wie szie inil jnen des

bindlons halben eyns Wíírdím können.

Zúm achten. Das wenn man die newgebundeii

kúe,líen im herbsl beschwelt, und man irchen g<'brú<'h

und abgang (h-an sj)in-el, das ni.in als dcnn szolchs bey

zeyl zúbessern (Irm .Meyslei- anzeygí'ii s/ol. clic man drn

jiiosl eynliillel.

Dan'nnb W \v liirí^cmallcn I^ichler, und geschwoicii

RalheTin, liabeii achi grhcii aiilV dis .•inlangen, \s ir cs

gemalten Meystei' der Hidner Zech i^Miel willigklieh ge-

iieygl, Lnd liabni ílie ívchl ufid l»('<|úcni szey. und
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liabíMi uns zm- bili drv rüri;('schrib<Mi arlikcl, wic szie

nocb onliuing (Mklerrl. mit szampt all jren szatzúngen

zúegelassen, be\villÍL;ol uiul bckrolVlinel : W'ie wir szie

denii aúch ilzt bewilligen und besl eliten : Docli diszes

alszo verendot, welohes wir aiicli niclil aiidors lial)en

wollen. Das eyn iií:licb bidner sziben alté kulVen, mit

allém lleys aiicli an allén beyden bdemen, Und) eynen

iflden binden szol. So man aber new stück, oder am
bodem. oder an der szeyten eynszetzen szol : szo szol

or von szeclis stücken, das szibent tlieyl eynes gúldens

verdient babén.

Uber dis lassen wir jnen, das szie mit der arbeyt

fleyssig szeyn szollen : So aber dúrch unlleys yemand
jrchen kúlV rinnen würde : szo szol der meyster, der die

kúlT gebúnden bat, verpfliclit szeyn, wen er gerúlíen wird,

das er bebend bingeben szol, und den abgang bessern,

Nemlieb vom berbest fórt, bis aúíT Martini. Anders,

geschibet jrcben scbaden, szo szol der meyster den szel-

bigen zú bezalen scbúldig szeyn.

Diszen dingen allén meynigklicb zú glaúben und

besledigúng, babén wir diszen unszeren brieíT den fr-

genialten Meystern der bidner zecb zúegestellet, und un-

szer grosz und kreíítig stadszigel dran gebangen : Geschen

zú Glaúszenbúrg, am freytag in der ersten Fastwocben,

lm Jar, Tbaúszent, vierliúndert, únd sziben und fünlTzig.

(A X\'l. sz. elejérl való másolata 4-edrét könyvalakbaii

,

iíicunabulumból származó, beírt pergamenlap táblával, ;iz Ev-

drlyi .Múzeum levéltárában.)

9*
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5.

Málnás királi/ nijilt renáeletc, melyben a heszleírzei ía)iá.es

hetesére és pamtszára, ho(/y a moldovai kereskedk a városi

szabók királlsága ellenére ruhanemüekel hoznak a vásárokra,

eltiltja az idegen kereskedket és árúik elkobzását rendeli

ol. Kelt Budán, Í4S9 júl ^.

Míílliias Dei gratia Hiingarige Bohemia}que, rex nec

non augustus Auslria' ele. F'idelibus nostris magniílco

comiti Stepbano de Ballior iudici curioí noslrae et wai-

vodse partium regni nostri Transsylvanarum etc. snisque

vicewaivodis et item iudicibus et iuratis, caeterisque

officialibus oppidorum in vicinatu civitatis nostrai Bisiri-

ciensis adiacentium salutem et gratiam.

Expositum est Nobis pro parte et in personis fide-

liuin nostrorum i)rudenlium et circunispectoruin iudicis

et iuraloium civium dicta3 civitalis nostrse Bistriciensis,

qualiter pleri(|ue fre niercatores de Moldawia, qui

(ontra libertates etprícrogativas sartorum eiusdem civitatis

nostraí ioppas et alia vestiinenta ad diversa lóca mun-
dinarum imporlarent et venderent ac eosdem sartores

per boc graviter damniílcarent et impedirent. Supplica-

tuni igilur nobis exstiiil, ut eisdeni su|)erinde de i-eniedio

j)rovidere dignaremur, et qnia nos libertahbus et pra^ro-

galivis dicta) civitatis nostra3, sed et pra3Í'atoruni sartorum

in eadeni coinniorantiuni per nemimen contravenire, aut

eosdem in eisdem uUo |)acto [)erlurbari vohimus, Fideli-

tati igitiir Ví'str.Mí barum serié lirmissime comniittimus

<l inandanius, (pial(;nus acce[)tis praísentibus, ubi((ue in

locis illis, iibi videlicct necessarinm esse viib^bitur, im-

primis piibJicare et |)rorlamari l'aciatis, ioppas et vesti-

menla jira'fafi mí^rcalores Mobbiwienses ini|)orlare non

audeant. íjiiod si cessaverint, benr qiiidcm, sin antem

vos postea ij)sa vestimenta, ubicniKpic icperieritis, libere



21

aulíeiTe et aulVerri facere inodis c)iiinil)us debealis el

leneaniini, aucloritale nostra pra^sontibus vohis in hac

parte altributa medianlibus. Aliud non tacluri, pra^senlibus

perleclis exbibenli restitniis.

Datuni Buda^ in feslo Beatoi Maria^ Mag-dalena%

anno Doniini Millesimo quadringenlesimo octoagesimo

nono.

Hátán : In causa sartoruni Colosvariciisimn cuni (loiniiio

Forgach. (Ircrt^fiiiu art. 1
—

'2. Anno 15(V.).

(Kiv«i«'lije három ívbl összeragasztott hosszú levélen, papi-

r«»si»a iiyoiiHítt pecsétlcl.)

Jcgiizet. Hasonló eltiltó rendijeié van uíívanazon át-

iratban János kiiáivnal;, l^ndáii 1;V27 április '2()-áról, az idegen

es bellVddi szabok ellen. T()vál)l)á II. János királynak, Gyula-

fehérvárt 15<>7 szeptember •27-ikérl, a szatlnnári és németi

szabók ellen. Ugyancsak II. János királynak ((Zekeltamatt))

<t. i. L'dvarhciy) várában 1568 február 3-ikáról a segesvári

ln'rák és szabó ezéhmesterek kérésére az idegen szahók és

külföldi kereskedk ellen, melyekben ezeknek Erdélyben való

kereskedéséi eltiltatják.

Mindezeket a Mátyás király fennebbi tiltó rendeletével

együtt átírja és újra kiadja II. János (Zsigmond) király Tordán

15()'.M)en, országgylés alkalmával a Forgách Ferencz tanácsos

nnnt felperes és a kolozsvári szabók mint alperesek között

folyt perben, hivatkozással az 1562. II. törvényczikkre, mely

szerint vásárok idején az idegen kereskedknek szabad ruhát

árulni.
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.1 xzebeni tanács liarmadfokú ítélete oJdevele, melyben

Kerefiztszef/i Ni/irö Györuynck (f kolozsvári szabók ezekébe

való felrétele korul támadt bonyodalmakban ítéletet mond}
Szeben, l^iOS, márcz. 4.

Nos Johannes Agat he magister civium, judices et

iurati consules civitatis Cibiniensis memóriáé commen-
damus tenoie praesentiiim significantes, qiiibus incum-

bit, universis, qiiod cum nos tempore et loco subscriptis

in consistorio civitatis nostrae pro rebus |)ublicis deter-

minandis j)ariter consedissemus, comparuerunt coram

nobis providi viri Georgius Nyro et Ghi-islophorus

Sartor conrives Colosswarienses, qui exhibuerant nobis

certas litteras sententionales et appellationales pruden-

iium et circumspectoium virorum iiidicis et iuralorum

civium civitatis eiusdem per formám legittimae apellationis

ad nos delatas, quarum litterarum tenoi- de verbo ad

verl)um est talis :

ludex et iurati cives civitatis Colosswariensis pruden-

tibus et circumspectis magistio civium, iudicibus et iui-a-

1 Kereszt szcg-i Nyir György kolozsvái-i szal)óiiieslei- uiryaiiis

lieporelle a bíró elölt Nyír György kolozsvári polgárt azért, a

Iliiéit rz öl löiihlele l>ecstelenséggel vádolta s meg akarta akadá-

lyozni, hogy a czélilif vegyék. A vádlott bizonyitaiii ajánlkozván

vádjait, kérte a vádló lelartóztatását . A hír*') a szahóczéh négy

ezéhmeslerének jótállása melleit hzahadon bocsátotta azzal, hogy

a kilii/oll láríryalásra elállítják. A \ádloll a kíivelkezö tárgya-

láson l((d»izonyílotta vádjait. De a \ádh') nemjelent meg. A híró a

ezélihe fölvételért (dilélte a négy (^zéhmeslert egyenként 10 már-

kái-a és a jjerkoltség im'gíizetésére.

A |ier a tanács elé rel<l»l»e/.t(l \ én, ez a négy czéhmeslert

leimentette a liirság al<')l, de a [)erkoltségl»en elmarasztalta.

I''elel)l)ezt<'lvén a sz(d»eni tanácshoz: ez a czéhmesterekel

mindkél lizetés alól felmerdelte, iiieít nem öU |>ei"ellek, hanem

Nyir György SZalx) kereste a \ádak ellen a lllai.^•^ becsületét.
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tis coiisulibus civitatis (libiniensis doininis ct amicis

nostris pliirime colendis salul«Mii et amiciliani.

Prmlentes ot eircumsperli iloinini iiol)is plurime

honorandi. Noverilis, quod leiiipore iiulicatus prudenlis

l^enedicli I heremj coinparuerunl in sede nostra iudi-

oiaria sairaces viri Georiíius Nyro de Kerestzek, iil actor

prinoijKilis ab una, et (leorgius Nyio concivis noster ut

in causaiii attractiis, parle ab altéra, qui quideni Geoi-

izius Nyro de Kerestzek contra praefatum Georgium
Nyro concivein noslriim proposuil islo modo, quod
dixisset in praesentia oiniiium inagistroiuin artis sartoriae

et in Ceba : tu es iinus de patibido secatus et insignum

veritalis adliiic cicatrix in tuo coUo apparet tibi. Et si

tu negares hoc, volo probare cum illis magistris sartori-

bus, coram (piibus tu haec verba dixisti, nie quoque et

oinnein gmologiani (!) meam praesentem et futuram

niorlificasti <'t oceidisti.

Altraclus in causani videlicet Goorgius Nyro concivis

nosler ex adv(írso sic respondit: Verum, quidem ogo pub-

licc, in tota Ceha artis sartoriae prohibui, ne te ad consor-

lium eorum acccplarent, quia es homo infamis, sed hoc

non dixi, quod esses de paiibulo secatus, sed dixi tibi

i^eru (I) ligneuni^ praeparatum fuisse, in quo te trahere

d<*b(*bant in Czegled et tandem per instantes praeces

proborum viroruni ibi(hím supplicium mortis (ívasisti.

Simihter hoc fateor me dixisse, quod tu per í'alsas tuas

litteras duabus civitatibus discordias et dissensiones

procurasti, quas litteras hincindedetulisli, quod volo

[irobare. Denium unam tunicain etiam |)er alias falsas

litteras tuas ab uno homine excepisti, ubi tibi non parum
exinde evenisset periculum. Ceterum decem florenos ite-

rum per alias falsas litteras tuas a quodam homine in

Rivulodominarum tua cum supe.rstitiositate excíípisti.

* Verfa, — karó.
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Haec iiritur omnia, fjuaf> dixi proban^ volo
;

proptf^n^a,

domine Judcx, volo, ut hunc homincni michi (!) veslris in

vinculis dctinere velitis quousquc teslimonia suprr harc

verba, quae. díxi adducere possum.

Audiente iudice responsionem dicti Goorg-y Nyro con-

civis nostri, niox alteruni Georgiuni Nyro de Kerestzek

vinculis detinere fecil, tandem per fideiussoriam cautionem

quatuor niai^islri cehae artis sarloriae de vinculis Geor-

íriuni Nyro de Kerestzek excipiendo stipulalis manibus

pariler iudici promittendo ipsum (leor^ium tempore iudicii

praesenlare et usque nd linem illius causae motae per-

severare. Audiente igitur iudice iterum propositiones et

responsiones ambarum partium, staluit illis terminum

probationis.

Termino itaque adveniente Georgius Nyro de Kerest-

zek sub fideiussoria cautione de vinculis exceptus se a

facie iudicii absentavit, niittens nichilominus certas litte-

ras teslimoniales ipsis quatuor niagistris cehací artis sar-

toriae. Quas dum in iudicio praesentassent, iudex inter-

pretationem earundeni intelligens, pro sufíicienti testimonio

non accepit, sed rel'utavit et cassatas ndiquit. Altér ver
Georgius Nyro concivis nosler attractus in causam

adduxit et [)ra(íSí'ntavit c(U'ta liltcralia docunienta domi-

norum iudicuni cl iuralorum consulum puta de W aradino

et Cibinio, de Hivulodoniinarum (^t Tliorda, ipsorum si-

giliis consignata, quaruni nnui litterarum intí^rpn^tatio-

ní'Hi r| lenoríiui iudex per ouinia saiu^ inhdligí^ns sua

senl(iili;i diííiniilíva uHídianlc lalnn jMotulit S(Mitentiam:

Kx (jiio Gí'orgius NjTO concivis nosirr in ceha arlis

sartoriac [)racs('ntil)us omnibus niagistris inhibuil, ul non

a(;cef)tarciil nlhiuin Gííorgiuin Nyro de Kereslzí^k in

cehain, quia ess(;t lionio infainis, qiiod el etiani lin<M*a-

libus docuiuenüs in sede nostra iudicaloiia eotnprobavil,

porií). (pjia et ille Georgius de Keresi zek se a \\\c\r.

iudicii snb íideiussorio (') caulione al)s<'iilavit el insupíM*



tlifli qiialuor maiiislri cehat' rmulcin Gc^orííium Nyro cl<^

Kt'H'stzok MOH riiranh* ipsiiis G<'orííü Nyro coiicivis

noslri inhihifioiic praiH'oiu'cpta corimi volinilalc uUro

<H polrslalr eoriim mrdiaiile in cchaiii arlis sarloriac

rnceprrunt. iuilcx, cl(u*revit, quod qiulibt^t ex (jualuor

inatrislris iN^hac seorsuni iudio(» cl iuralis civibus in de-

<*eni marris sit convictus. Iteni (Uiani, quia Gcorgius

Nyro de Knresizck a diclo (leoriiio nostro concivc liaec

verba conluineliosa nollcns surdis auribus pertransire,

neque pali rí cundcni iudicio convenil, scipsum auteni

absentavil medio tempore. a facic iudicii (^t qualuor ma-

gistri fcbao vircs pracfati (ieorgii ár K(^r(\stz('k adversus

Geoiyiuni Nyro conrivem noslruni gercnt(^s. iud(íx adin-

venit iiulicanduin, (juod ipsi (jualuor niagislri Cí^hae artis

sarloriar mcmorato Gcorgio Nyro concive (1) noslro rx-

pensas exsolvere deberent, ita tamen, quod incattus

iuramenluin de[)onat cl sic recipial.

Isti (jualuor matristri cehae artis sartoriaí^ in scntí^nlia

iudicis noslri loco Geor^ii Nyro de Kerestzek non con-

tenti, causam illam ad iuratos cives apellandam provo-

oarunt. Nos ver iurati cives audienles proposiliones,

alletraliones et responsiones el litterah'a documenla

ambarum parlium, primo Deuni et eius iuslitiam prae

oculis nostris habenles, ex quo Geor^ius Nyro de

Kerestzek altfíruni Geor^ium Nyro conciv(íni noslruni

iudicio convenit, pro illis verbis contumeliosis sibi, ut

praefertur, illatis el dictus Geor^ius Nyro concivis no-

ster per opportunitalem lilleraruni expííditionalium el

probabiliuin illoruni verboruni j)rolalorum probandus

hincinde ad civitates praedictas transiens def'endere se

<lebebat, sicuti et in litiííris expeditionalibus suis conti-

netur, dieinius et declaramus, quod quatuor magistri

<:ehae artis sarloriae praedieli (Ut scjlulione decenri niar-

caruin siut quitti (!) rí absoluti, sed ár expensis, quas

Georgins Nyro concivis noster exposuit super lites hinc-
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indf Iransif'iuio deríTiiimus, (jiiod idein Georí»ius in

cüí/iió iuiaincntum drponat rt tand(^in qualuor magislri

c('ha«' j>raríalai' cxpcnsas illi solvcrc Icnenlui-.

Hac nosti'a scnicnlia difíiniliva mediantf^ acloi* prin-

cipális cl attracli in cansani ct anihae parles in sentcntia

nostra non conlenti causas suas cuni omnibus earuni

seriebns pro inquisitioní^ clariori provocaverunt ad ve-

stras prudcniias ct dominaliones. Comniisimus ct nos

cisdcni, ut coruni litteralia documenta in spc^cic vcstris

prudcntiis praescnlare teneantur. yuoniam rogamus cas-

dem vcstras prudcniias ct aniicitias, (juatcnus diclas

causas iustitiac^ iniuitu ditíinirc (^t sentcntionare vclitis

ct demum vcstris in littcris nobis rcfcrarc digncniini.

Dátum fcria VI. vid(icct ipso dic Kathedra Petri apo-

stoli, anno Domini millcsimo quadringentesimo nonagesinia

tertio.

Undc nos visis ac sane intcUectis huiussmodi littcris

prudcntorum et circumspectorum virorum iudicis et iu-

ratorum civiuni civitatis Colosswaricnsis practactae^

Dcuni cius ctiam iuslitiani prac oculis stalucntcs, iudi-

cialitcr dccrcvinius, quod ex quo dictus Gcorgiu.i Ni/ro

concivis Colosswaricnsis pro sui caut(da ex parl(^ illoruni

vcrboinni criininalinni contia allcruni Gcorgiuni j)rola-

toruni litis niovit, factuniípic ipsius (^t non alh^rius

quaesivit ct agitavit, ul |)ci- hoc honorem suani (!) pro-

prium praescnlare possei : idf^o nos dictos magistros tain a

solutione illanini (Iccí'im níar<aruni. quani cnruni c\j)en-

saruu) onmiiio rcddidinius cl proiiunciavinius, iiiio rcddi-

muscl [jioiiunciainiis pci*p(ítuí; absolulos hac nostra dilíini-

tiva sciiIídIí.'i nicdicnlc. in cuins rci cvidcnli.ini j)racsent<'S

litlí'ras nostras jmlcnlcs sigillo civilalis nostiac niaiori ct

authcniico suha|)pi(ss() consignatas pr.icdiclo niagislro

(^rislo|)horo Sjirlori ct aliis magislris hanc caiisani

tangcnlibiis ad caulcl;iin (hixinnis concí'dcndíís. Pracscn-

iibus pcrh'clis cxhilxiili icslilul is.
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Dalnm Cihinii, irria scciiiula proxinia posl domini-

caiu Rrmiiiisc«M-<\ anno Domini inillcsimo (jua<li-iiit>('nU'.-

siino nonaLícsiiiio Irrlio.

{W u.)

Hütüii: K(M-i's/.(s/t>iíi Nvir*") (iyöri»v ós mrií' más Nvirö

(ivi>r«íy ko/.otl \alt') (lilV;imaliór»'»l \aló scMilciilia IcnóI. mely

ozlán SzcIuMíhtMi \ ití'lödoll \(>It appcllal i()l)a.

iSzebrn város pocséljt'vrl clláloll credclijí^ a kolozsvái'i szabó-

céh irnlai közt, az Erd«'dyi Muzoum lovólláráltan.)

Egii .'^zdsz szabóinas elterjeszti a kolozsvári szahóczéJi elé

születési bizonyüvthiyát. A XVL szézad elejérl.

Unsern Gruss und allé Wolllarl winschen wir euch

vorsichtige weise Hern, der eibarer Schneyder Tzech.

\\ eil den billich und ein rechte Ordnung in allén

Tzechcn ist. dass ein jedei-, wehr sich auf ein Handwerk

hegében und Lelijar dienen will, der inuss erstlich seiner

pechter und eriicher Gehurt Zeugnes gebén. So gab icli

niich dess auch verwilliget, noch allén stattlichen und

erlichen Rechten meinen Gehurt PereyíT, vor eure vorsich-

tige weise Hern zubringen und erzeygen.

Ich Bernért Kuscher ein erharer (ireb des Schippen-

doríT, ich Simon Schuler, Bennick Bouni, und Gerg Hehn,

bekennen oííentlich bei unser guiler Gevvisset, vor deni

gantzen Ralh dieser Gémein Schippendorl', dass dieser

Knechl Ilannes Hay, Achatii ílay und Agnethe Son, in

Chrisló verscheyden, eines erbarenn und redlichen Ge-

schlecht und Gehurt ist, von Vater und Multei*. Darum
so bitien wir euch vorsichtige weise Hern, áev gantzer

erharer Tzeug, dass ihr an diesem vorgemalten Knecht

Hannes, an seinem ércben (I) und redlichen G(d)Urt gar

nichts tzweyfeln wollt, sondei- gewissen Glauhen gebén.



Tzu eincr grosserer W'rsicheruiig uud iiielires Glaul)ens

gebén mii- (!) linsere Siegell hie iinden gedruckt.

(P. h.) (P. h.) (P. h.) (P. h.)

(Kredctije, 4 papírosba nyomott viaszpecséltel, az Krdélu
Múzeum levéltárában. XVI-ik sz. elejére valló írással.)

8.

.1 kolozsvári szabólegények és inasok szabályzata. 15()^.

Itein Alhy dy gesellen tzu Claiisenpurgk dy habén

vor genonien eyn pruederschafft goth tzu lob und tzu

ere und tzu trost allén gelaubigen zelen und yn den erén

der hocligelopter Juncfrau Marian und uns arnien gesel-

lenn tzu eyner pesrungk unsers lében.

Item, An aller quatertenip ayn messe tzu trost allén

elenden zelen und eyn yeder gesel der zal tzu opher gyen

und ayn yeder knab der do arbet umb eyne Ion und wel-

€her gesel der das nicht thuen wolt oder wider spricht,

der sol gebén tzu puess ayn halb phunth wax und eynn

knab ayn íierdungk niyt dem willen der mester (!) und

aucb aller gesellen. Dorum ayn yeder gesel, der do bye

arbel tzu clausenpurgk vor aynem gesellen, der sol sicb

allé XI 11 tag dar tzu bereyttn und khomen yn dy berbrigk

und auíT tzu legén ayne phennyng und ayn knab ayn

helblyngk und welcher gezel oder knab nicht quem tzu

der pixenn wen dy stundt XI schlegl, í\va' zol gebenn ayn

hall) |)bunth wax, ayn knab eyn fierdung tzu puess. Und
weh;her (hir nieht konnen mecht durch not wegen : und

úer Izu schaílen liflb der zol schiken den phennyngk yn

dy herbiig.

Item wídcbíT gí'Zíd unvernunltig dyng Ireyixui wolt

aíbír treyb voj- dem \atí'i- ader vor der mueter myl worten

ader mit wercken dí'r sol gepnesl werden mit (^ynem bal-

hén i)bnnlh wax ayn knab mit aynem íierdungk und auch

welcher g(íselh;nn erwídten 2 tzu alt knechten den sí^lien
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sv o-oliorsaiii zovn und wclchs díirüher niclil ü:ehorsani

wolt sevn : ayn gesel ayn lialh phunlli wax ay knab eyn

fierduncf tzii puoss. Und aiicli ilass keynei- an dcr lieyli-

gen tzwedf botenlag nocli au unser liehenn IVauen tagén

zol írien mit untziinliiren wevbern und weicher dass uber

íred ayn balb phuntb wax und ayn l<nab eyn fierdung

tzu puess.

Ilein welcber gesel eyn tVenid weyb wurde ere von

d«'r gesellen orten, der zol goben ayn halb pbunlb wax

und ayn knab ayn fierdung und aucb weicher gesel dei*

do ubrich weyn tzu yni nem, dass liei- den nich behalten

niecht, der zol gebén ayn balb phuntb wax, ayn knab ayn

fierdung. Und weicher gesel von eyne yndert wurd von

des wegen ader von ander wegen tzuclil wegen seben

ader horen und wurt das nicht den allén gesellen sagen,

und das man das gewar wurtli, zo zol der gepuesl wer-

den mit eynem halben phuntb wax und eyn knab eyn

fierdung. Und wen eyn gesel wurl spilen leurer wen umb
ayner heller, der zol gebén eyn balb phuntb wax und eyn

knab nicht s. Und wer eyner den andern hyesz Hegen yn

eynem cruslen der zol gestraíTl w^erden mit eynem halben

phuntb wax.

Item keyner zal keyn gewei- nicht t ragén yn dy prueder-

schain pey eynem lialbcn phuntb wax und wer eyner den

andern schlueg mit der hanth ader mit anderen gewer,

der zal gestroíTl werden mit eynem grossen.

Item ob eyn gesel sturb auss der pruederschaíTl oder

ayn knab der im eyne Ion arbet, den zoUen dy gesellen

beslalen von der pixen und wer her (!) eyn IVemder: zo

sollen dy altén gesellen nemen seinen gewanlh und sol-

len das verkauíTen mit der ander gesellen wissen und das

zelbich gélt zoUen sy haltén yn in der pixen. Und ab her

freynth hyeth dy dornoch fragten, zo sollen sy yn das

nicht vorhalten, und zollen dar von haltén zo vil, als man
yn von bestat hoth. Und mit wem dy altén gesellen schaf-
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fen yn Izu dcr kyrchen I ragén aber Izu deni grah und

welcher das widor reden wurd, der zol gebén eyn halb

phuntb wax.

Ileni und auch an gotsleychnanis lag was sy mit yn

scbaííen dy altén gesellenn das sie alsó tliuen sillen (!)

und kertzen t ragén mii der mester (') willen und wer yn

darán ungeliorsani wolt seyn, der zol gebén eyn halb

phunth wax und eyn knab eyn fierdung und dy puess dy

wir ey nemen dai- umb zol man wax kaulíen und das brien

goth tzu lob und zeyner heyligen mutter marian und allén

gotes heyligen tzu erén.

Item ob zo gar ayn armej- her (juem, der do nychts

lieth und hye starb, zo sollen yn dy gesellen bestaten

auss der pixen. Und ab ayn guetter gesel ckranck wurd

und nicht tzerung hyeth, autíXIIII tag zol man ym gel)en

ayn ort phenning auss dei- pixen. Is das man seg das es

an ym behalten isi : zo sol man ym leyen auíT eynem

halben gulden und wen her gesunth wuid, zo zol her das

betzalcn in íier woclien.

Item dy erlichen mester (!) dy habén eynlrechticlich

beschlossenn und vorhenckt den gesellen allén Allé jar

Izii allí'i- (piatenij) Izu gyen in das padi am donerstag zo

der segci- 2 schlegi.

Item an golhsleychnamstag soll(;n sy vor[)unden seyn

sich yn dei- íarkirchen tzu sameln xov aller heyligen altér

inil (lí'ii iiiesleren (!) als den gewonet yst, wei- das nichi

lliuet, (jer isi eyn pbuiilh wax voiíallen Eyn knab eyn

halbíis.

Item zo sy all kncelH ciwelíín, zo sollen sy 2 unlei-

yn, eynen deulschííu und eyn(Mi unger erwelen und allé

andere gíísellen sollen yii geborsam síiyn sunsi sillen (!)

dy mester (!) zelber Izu scbaneii.

Ilí'iii (ly mester (!) balx'n aucli sorgenoinm Izwen

auss yr mill(d unler den mesteren (!) t/u ciw cb'ii dy allé

quabiiip l/u (b-n Lresejlen gcrulVen wrrdííu und \<>n yn



aussrechen nemen und íiucli wcn dy ges(»llen sunsl etwas

iiotií? íresohelll liahen, nnlei* yn das sy Izu sillen (!) seen

und sy vorychlen.

Item ob ayner tzwischen dm íí;eseilen von etlit^n sachn

ayn aulTsland woll niaclien an der niesler(!) willen, deni zol

der dyenst vorpoten seyn, alsó weyt als das lanth ysl.

Item eyn yetlicher iiesel und knab zol yn hsen und

yn Jopen geen.

llem evn veder neukomencr i^esel zal Izu dem valer

habén herbrig und Izeren. wer das nichl Ihuel, der zal

nicht gefudert werden niil der arbel.

Item (^yn yetliehei- herkomenei- gesel oder knab zol

das erst wochen Ion yn dy pruederschalTl gebenn und

dem Ion knabenn halben Ion als dem gesellenn. Dorumme
weysen herren wir willen an legén das gell allén gelau-

big»*n zelen dy vor scheyden auss der pruederschaíTt der

schneyderknecht und das unser pix nicht werdtgeschwecht

sunder geslerckt und dy puess wyllen wir schlechl habén

unil ab unss ayner dy puess niclil gebén und woll solche

unpillich dyngk treyben yn ubermueth und wolt umb dy

puess vorhallen und nychl gehorsam seyn. In dem das

myr an habén gehobenn zo willen wir euch das wyssen
lassen. und puest yn darnach nach euren recht. Und vor-

syeht ige mester (!) da habén sy euch tzu version^ gebén

íren syn und ir meynung gantz nnd gar und wir hoíTen

ir wert uins das nicht ab legén und uns das werenn,

dorumme j)ytlenn wyr euch als weyse herrenn das yr uns

ayn anlwurlh dar uber wolt gebenn. J. H. 1502.

Und welcher gewanth wurd Iragen mit farben ader

hosenn, als eyn feyííer, zo manchen tag, als das her das

thel zo inanch funlh wax und dy puess werden dy mes-
ter (!) von yni nemen.

Item dy vorsichtigen und weysen herren dy mester (!)

* T. i. versiében.
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dy schneyder Izech liaben eynlreclitig angeseen der gesel-

len ped und habén iren willen dartzu gégében Izu vor

der weyss her Sabo boldizar und zabo Janosch und Ma-

thias tziegler und dy fier tzecb mester (') Thoinas wayda
und Sabo gergel Achatius Schuler und Sabo laslo. ín

deni Jar als nian schreybel 150*2.

Hátán : Der schneider gcselleii brieííe.

Az Legények Társaságában való articuhisok.

(lu'cdetije, vastag brön, pecsét iiélUiíl, az lü'délyi Miizeunt

levéUá iában.)

9.

A kolozsvári szabóczéh szabályai a városi tanács átíratábajt

és megersítésével Kolozsvárt i5''2l decz 9.^

Quoniani ea, quae in bunianis fiunt negotiis ac iuris

ordine iustoque titulo sünt donata, tani íiiquitas iuris, quani

ordo rationis exj)0stulat, ut ad perj)etuitatis laliludineni

lilterali deducanlur niuniniento propter conmioduni et uti-

litateni quorundibel honiinuni rationi quietioris et pacifici

status universitatis ipsoruni, ut eorum conmiodis magis

ac uberiosius augeatur et salutiferuni ieci[)iat incremen-

luni : ideo nos Andreas Bolkasai- iudex, Matlieus Cliane,

J.aurenlius liek, Joannes Stromer, Blasius Aurit'aber, Alber-

tus Hókor, Martinus Krysen, Martinus Vayda, Tliomas-

N'iceii, b'abiaiius Lileiaius, Salathiel iMagnus, Slephanus

Aurifex et Michael (ieinniiíisor, dieti iurali cives civilatis

Colosvaricnsis ad univeisoinni iioliliani, lani pruísentiuni,

ípiani í'iitni'oiiiJii baiiiiii sei'ie volnnius p(írvenire: Ouod

n(djis in noslri senalns consistorio pariler inviceni con-

sedentibus conipernerunt j)rovi(li ac cii-cunispecti Stej)lia -

iins l'eyrdi Nicolaus Nyrew, Pbibppus llo/., Laurenlius

• .\|(';^rj,.gv/,.|,(|,,, \\(><j\ a s/,ab('»k els c/élilrv ele I 17.'>-l)(»l va <>

ÍI..I. .lakab i:. Kolozsvár loiléiirtc Okb'véllar I. k. '2:»(>. I.). Mz

részletesebb.



33

Zoz et Gregorins Lengyel, dieli laiulahilis ariis inechanicöe

sarlores niagistri coneives nostri ipsoniin neonon coetero-

runi pra^lataí artis niagislroruni in dicla civitale nostra

oonunorantiuni noniinibus et in personis huniililer suppli-

oantes, uli oh rcverentiani Oninium Sanctorum, ((uornni

altare in noslra ecclesia parochiali t'iindatnni per (^os in-

viceni honorificse et fraternse excellenli ciun devotione

debita atque reverentia conservatnr, liini etiani, (|uod tur-

ris qnanlani acialis a parte nieridionali versus plagani

orienlaleni ad nuirunique civitatis nosli-aí erecta atque

conslruela ^
( iini armis pixidibus aliisque defendiculis et

protectionalibus instrumentis, quilíus ab eisdeni specificati

altaris ac laudabilis artis sartoriaí fratribus el magistris

accurata eorum solicitudine nielioratur, ipsis secundum
eructalioneni el sonantiani certaruni literaruni ((uaidam

statuta deereta et ordinationes pro comniodo et utilitate

praedicloruni altaris turris ac cechae seu fraternitatis eorum
articulatini literaliter in eisdeni consignatis, quibus et ipsi

ad inslar aiiaruni fraternitatuni ob honoreni huius civita-

tis nostrae ipsorunique utilitate parili voluntate unanimiter

uli prius iuxta laudabileni illius artis consuetudineni, ita

et nunc perpetuis futuris teniporibus conseivare deliberas-

sent, in ibrniani privilegii per solicitudinem oíTicii nostri

solerler ad debituin producerenius et redigi faceremus

eíTectuni. Unde nos iudex inratique consules praescripti

attendenles petitionéul buiusuiodi fre iustain et rationi

consonaiu ex certa nostra scientia, supplicationibus anno-

tatorum magistroruni sartorum favorabiliter inclinatipraeme-

nioratas ordinationes deereta et statuta cum singulis eorum
articülis et clausulis in nostri privilegii formám recepimus,

haiic verborum continentes formám :

* Kz a máig is lennálló, most úgynevezett Bethen-bástya

torony, a mely régebbtín s/atjóbástya nevet viselt, a Tordai-út

és a Petfi- ulcza sarkán.

Kornfeld-köníjvlár. VII. 3
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Itcni (jui(Uii(|ur laiimloruiii se ad cccliam pra'l'ati arli-

ficii coiinneiulare et iingreiniare volueril, lalis ad prohan-

íliiin suuni inagisteriuiii corani (jiialtuor eleclis cechae ma-

íjfistris iuxta eoruni laiidabilem consuetiidinein liuius arli-

culi iiialeriaiii, (juam (íidem dicti iiiaiíislri piíeposuerinl,

j>er certas figurás aul characleres opere siio inanuali peifi-

cere et praesignare debehit, quod ipsi maleriare ap[)ellant :

Et si in praesignatione liuiusinodi inateriíe insuji'iciens

fuerit, terminus uUerior sihi de[)utari debet, donec artem

illani nieliori addiscere aiit voluntati manistroruni satis-

faceie queat.

Item (jUÍcun(|Lie ante biiiusmodi maieriae príesignatio-

neni niagislerio suo nonduni probato niatrimonium contra-

xerit, iuxta illius arlificii sonsuetudinein in sexaginta li-

bras ceiai puniatur.

Item nullus novus niagister, nisi prius matrimonio

ligatus el in li])ro buius civitatis ul altér conciviuui inti-

luiatus fuerit, niagistrare aut illáin arteni exercere audeat.

Item nullus ad banc artem sartoriam aut fraternita-

tem, nisi idoneus et bonestus, necnon de legitimo tboro

ex utrisque parentibus absque ulla labis macula propaga-

lus accepietur. Insuper litteras bonestai suae parentcdai,

si alienus fuerit et consimililer de completione buius arii-

culi dortrinée babeat tfistimoniales.

Item (piilibet novus mapister in matéria cl magisierii

articulis iam tentatus, ut piaidicitur et probalus, (jui magi-

sler unus í'onim esse et cecbam babei-c; volueril, talis

medio bonestorum virorum fonMisium cecbam petére seque

magistris n'commendare debel, insuper llorenos sex et

decem libi'as ecra' dcponere ac magislris tempore suo

unum prandium (;l llon^num unum in subsidium domus

oorum tiibueie debct lenealur.

Item íjuandoeiiiKpu; pra3missa» ailis magislri oongre-

galioiiciii liabuííi'int ct cum laidnin duo ex rjcclis eccba'

magistri. pi;esent(ís l'ncrinl iiixia coiiiin »<nisnrhidineni



]»arvaiM eoruni caiulehnn iiHM'iidore dehenl. (|iiicuiK[ue hac

exlinola tardaverit. ddiariuin iiniiiii, si aiilciu oiimiiio ipsaiu

congrei^ationoni ahsijue letíiliina (wnisalioiie neglexerit,

uiiain librain cevod pro pa>na dare tenealur.

//t»//M|iii('uiH|iie magislrorum ad partc^s alieiias absqiie

maüfistrormn favore tliscesscril, tandem post aniiuin aul

ultra reversus, talis de iiovo s(* magistris, uti iiovus iiiagi-

•ster reconiineiulet.

Itcni iiulliis extra eechani exsistens, vei sartor, vei

rasor, labores tani de panno quani griseo exercere audeat,

>ed talis in ([uantum sutíiciens íiierit, auxilio doiiiinorum

iiidieis et iuratorniii pro tenipore existeiitiuiii ad recom-

inendalionem Sc^pc tatoruin magistroruni et ad cechaiii

eoruin coinpellatur, aut ah exercendis liuismodi laboribus

oinniiio inhibeatur. Si auteiu quippiam {)ra3sumj)tuose labo-

ran' eoin|)ertus t'uerit hiusinodi vestibus ab eodem recep-

tis ad consulalum deíeratur.

Iteni nuUus magistroiuiu paiinuni putridum aut vileui

laborare audeat. Si auleni talis repertus fuerit extunc

niagistri cechae véstem ex huiusmodi panno factam ad

meliorationem turris recipiant.

IfeiJi nulius magistrorum vestes aliquas ex duplici

panno ad fórum laborare debet sub poína quinque libra-

rum cerae.

Ifem nulius magistrorum festivis diebus vestes aliquas

in signum atl foies aut fenestras suac^ domus exponat sub

poína quattuor libraruni cerae.

ííein quicunque magistrorum labores alterius magistri

in foro vilipenderit aut emptores de alio magistro allici-

endo ad se vocaverit, in decem libras cerae puniatur.

Item si quispiam magistrorum vestes venales ad fórum
vendendi causa exportaverit, inter quas aliqua vestis de

vili panno, aut laboré defectuosa inveniretui', talis ab

eodem per magistros cechaí ad meliorationem turris

recipiatur.
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Itcm si magister ali(jiiis vesles ile quocunque genere

pannoium faclas ah alienis iiiagislris emeret, iii amissio-

nem illanim vestiiim punialur.

Itciii luillus homiiuun ex alicMiis parlibus, vesles tani

ex paiino, qiiam griseo t'actas aut hicri causa emptas, liuc

ad civitaleni i>orlare et vendére audeat, quff' si re|)erlae

fuerint, per inagistros cecliae ad eonsistoriuni deferantur.

Itein si quispiam niagistroruni alleruni verbis aut

factis illicitis vituperiis et dehonestationibus alTecerit in

niedio floreno condemnetur.

Itcni (|uicunque artem hanc sartoriani addiscere volu-

erit. quattuor integris annis servire debet. Si autem ra-

soriani Iribus annis tantum. Ita tamen quod horuni quili-

bet per duas septinianas apud unum magistrum debet

tentare, quod si in illó artificio perseverare voluerit et

conliniiare, duos ílorenos ad cecham deponere debebit.

Si auteni ali([uis niagistroruni talein iuvenem ultra quin-

decim dies tenueiit, in uno floreno puniatur.

Item nullus magistrorum lamulum aliquem contra

quenipiain magistrorum verbis aut factis vei contra cecham

facieíitem teneat, donec favore magistrorum rehabere

curaverit.

Item si aliíjuis famulornni hoc arlificium loco tali,

ubi nullám haberenl cecham, didicerit talis de novo hic

in civitate nostra pio aitc inxia cornni consuetndinem

servire debet.

Itcni siípiis magistrorum laniuhnn alicuius magistri

voluntatcni siiani praíler ad se alliciendo vocavcril, quot

diebus eiindem a{)ud talis lamulus fuerit, de qualibet vide-

licet die, lot libras cene sóival.

Itcni si niagislíír .iliqnis de hac Ince dccíulerel, ex-

tunc uxor eius relicla per anmini lanlum hoc arliíicium

exercere d lahorarc l'acííre possit et nnn nllra.

Itciu nnllus íamulornni aFilc lesla videlicct Nalivila-

tis Chrisli ihsurrí'clionis cl I'fínlecosics iní'ra (pialluor



37

eíuloinadas (loiniiium ci inai»istruni siiiim iH^linquen* debet

;

neijiu* luairister aliiis laloin taniulmn Iciiere aiidoat, donec

íavorein inaiíislroriun leobtinobil.

Itcm (iui('iin(|iic ín die Sacraiissimi (lorpoiis (^.hristi

processioneni nCLjlcxerit. abs<|iie leí»iliina causa, in (jnaituor

libras cerae puuiatiir.

Itcm quiciinquo eodein die Gorporis Cbrisii antc

processioneni vestes vendeie praísunipserit, a^cpiab'ni ut

pPíemissani bai)el)it pcenam.

I/em sartor unus cuni rasore oandeni doinuni minimé

inhabitare valeant sub poena unius lloreni.

Iteni quicunqne eapilale funus neglexil, in una libra

cerae olVertorium, aiit in duobns denariis punialur.

Jfem quicunque ad aliud lunns non capitale se absen-

laverit, mediam bbram cerae dare teneatur.

Item si aliquis ex iunioribus magistris in magnis fe-

íítis circa altare otVicia divina, puta vesperas, matutinas

et snmmam missam [neglexerit, in quinqne libras cerae

condemnetnr.

Item (|uilibet magistri filins arte illa iinbulus, mediam
habét cecham et si talis allerius magistri filiam, aut relic-

tam in uxorem dnxerit, integram liabet cecham, et nil,

idtra nisis magislris uno prandio tenetur ac floreno uno

ad domum depulato.

Item nullus illius artificii magister, famulns aut ali-

enus extra cecham existens, vestes novas, manicas, aut

quoscunque labores alios illnd artiílcium spectantes in

tendeta vendere audeat. Si autem lales res inventae fuerint,

ad consnlatuni deferantur.

Item^ famuii illius artificii, undecunque venerint. prius

patrem pro inquirendis laboribus visitare debent et nullo

pacto alias, nisi apud queni páter viserit, servire audeant
;

qui autem contra í'ec^rit, a servitio et laboré, donec se

magistris conformel, inhibeafur.

Item níilbis magistrorum de [)anno vei griseo non
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madidalis vestes lahorare audeat. Si auleni tales inveiito&

íuerint vestes, per magistros ad lurriin rccipiantur.

Iteni insiij)er annuimus ipsis inagisliis saitoribus, iit

(juictjuid eorum quattiior niagislri simul cuin caeleris illiiis

artilicii inagistris pro utilitate illius ceclue, necnon aliaris

ct iurris eorum sustenlatione lacore decrevcrinl, salvis

tameu iuribus iiostris et sine damno et praeiudicio commii-

iiis boni liberam decernendi et l'aciendi habeant, lacultateiii.

Justis igitur et dibitis petitionibus dictorum magi-

strorum sartorum benigne et favorabiliter inclinati pra}-

scriptas ordinationes cum articulis modo pisemisso expres-

sis et insertis, quo ad omnes earum coiitinentias animo

plene deliberato ac unanimi voluntate acceptavimus, imo

acceptamus, approbamus et ratificamus annotatio magistris

fratribus Omiiium Sanctorum in liac civitate nostra coni-

morantibus, [)erpetuis futuris temporil)us observandas.

Nulli ergo magislrorum praetlictse artis licet banc paginaiu

nostra.' admissioiiis el concessionis inl'ringere, vei ei ausii

temerario contraire. Si quis autem hoc attentare ])raesump-

serit, ex tunc ssepe fati sarlores magistri contraíacieiites

iuxta vini, formám et continentiam huius decreti pcena

debita et consueta punire omnimodam habeant l'aculta-

tem, aiitoritate nostra prífisentibus ipsis attributa mediante.

in cuius rei memóriám íirmiiatenKpie perpctuam pra'-

sentes litteras privilegiales pcndentis.et authentici sigilli

iiostri nnmimine loboratas annotalis magistris sartoribns

eornmípie successoi-iliiis et j)(>sl<'ril;ilibns universis duxi-

imis roMcedí'FHlas.

I);itnni in pi'a;tacta civilab' noslia Colosvar, dic luna^

|)roxima post lestnm Conceptionis Gh)riosissimi N'irginis

Mariái. Anno a ílhrisli nativitate Millesimo (piingentesimí^

vig(ísiin«) iirinio.

(Ilicilrlijr ;i/. I'j-df'l \ i M ii/riiiii l('\ clt ;i i'.'ihnii, li;nl\;'in, sái'^^n-

k«'l\ sí'lyí'in/siiiórnn Iüíí^'Ö \ iíis/iKusrl lel. Ixmiiw sii;m\(»l vias/l»;»

nyomva :i város liáro!ii-l>;'isl\;'is váikapwl ábrá/olo c/íiikmc. vixu^.

k'irínittal : S. ronsiihnn civilalis r,(»|()s\\ ai-

)
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:v.)

10.

lídthori ístcán nádor í'x kiníh/i lich/tai'tó rendelié Kolozsvár

város tanácsáhozt meUihcn <i szabómesterek kérésére elliUatja

az özvegyeket áltól, hogy a czéhszaháh/ok ellenére férjük

halála utá)i egy érnél torább a )nestersé(/rt folytassák.

lUidán, /,VA^ jÚN. hl

Steplianus de Halhor rco-ni Ilungarise palaliniis eí

index Coinanoriini ac conies Thomesiensis serenissimique

principis et doinini domini Ludovici Iluníiariíe et Bohe-

nii.T etc. retris, domini nostri graliosissimi in ahsentia

siia^ Maieslatis locumtenons, prudentihus et circunis[)ec-

lis iudici et iuratis ca'terisque civibus civilatis Colos-

waiiensis salulem tum favorem.

Exponitur nobis in persona universitatis omniuni

magistrorinn sartoiinn islius civilalis, quod licet ipsi tali

privilejíio universilati suítc cechse ipsoruni a regibus Hun-

gáriáé concesso gaiiderent, ul lelicla alicuius sarloris de

universitale eoruiii defiincli non ultra spalinni unius anni

in medio ipsorum laborare famulosque ad id idoneps sar-

lorcs lenére posset, quodquideni nosinspecie vidiuius, lanien

boe curato minimé bonesla domina Crisiinna reUcta providi

condam Michaelis Erbardi el (jutedam aliai: diversis subtei-

fugiisadinventisliuiusmoíH })rivilegio eorumetliberlati ipso-

rum exponenlium ; derogare et conlravenire nilerentur
;
quia

aulem in bac absenlia prsedicli domini noslri regis noslri

sit oíTicii unumquemque in sua libertate sonservare, bor-

iamur vos et requirimus nibilominusque acloritale priefalae

Regién Maieslalis (qua nunc fungimur) vobis commillimus

et mandamus, qualinus acceplis prsesenlibas a modo dein-

ceps praífatam universilalem sarlorum islius oppidi iuxla

privilegia eorum el eonsueludinem iusle príescriptam in

ifisorum libériát ibiis lenére el conservare, praíTala^que reliclai

ac aliis, siquíe fnerint, non obstantibus quibuscunque lile-
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ris aiit noslris aul legiis |)ra'cept()riis, privilcgia ;inLi({ua

ipsoruiii exponentiuiii iiifiinjíenlibus datis vei dandis coiii-

iiiillere debealis ut ipsse a proslilutione operis huiusiiiodi

post revolutionem anniialem cessare teneanlur, iuxtaqiK'

privile^ia eoruin eosdeni ex|)onentes pacifice et quiete ut

príemissiini est conservare teneaniini. Secus nullo modo

facturi. Praesentihus perlectis exhibenti restitutis.

Dátum Budae feria quinla proxima post festum Pente-

costes. Anno Doiiiini Millesinio quingentesiino viíresinio

secundo.

Ex propria comniissionc domini

{P. li.) palalini locuni tenentis Regiae

Maiestatis.

Hátán kéóbbi íráó.sal : Az özvegy asszonyolvnak eszten-

deig való niüveltelósekröl és legénytartásokról való privi-

légiumok.

(Kredetije, pátens alakban, piros viaszba nyomott czímcres

|)ecséttel, papíron, az Erdélyi .Mu/.euin levéltárában.)

11.

A kolozsvári fvöslegények rzéhi^zabdlyzata: az loS2-iki

német eredelihl magyarra fordítva 1730 máj. l-én, késbbi

beloldásokkal és a bantetéspénzck dénárrúl krajczárra

áhuílfoztatásávai 1532—1730 máj. l.'

Istennek Sz. Malasztjai elre.

Mi négyen cébniesterek, úgymint RudollT János, Frid-

iiéi) János, Lippelt Péter, Ilolczapfel Fábián.

1 Mefíjegyzeiidö, lioí^y a kolozsvári kádái- (Hindcil c/éli iigyaii-

a/.í>n ir»:i2 évben adja ki ;i kádáilr^rAnyrkiiek ugyanezt a szal»ály-

/alot néiiicll, kí'vés cllérésscl. Ilyen a '2'2. pont, mely szeriiil,

a mely iiémcl száiiiiazású ie^'éiiy a gyiiléscn, mikoi* a láda a/

asztalon van, magyarul beszél, (izet bírságul (i dénárl.
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Alijuk liultára niiiulon Társaságbeli coiirralerinkiiek,

mind inoslaniaknak, iniiul |)eiuii: »í jövíMulühelií'knck e

levelünknek rendiben, niikénl, és niiniódon jelenének meg
mi elttünk, az ide alább megnevezett becsületes Czébünk-

béli becsületes legények; úgymint riirtbler Márton, Viis

Bertbalan, Kaiser Pál, Broser Péter.

Kivánván, bogy egy Confráternitást, avagy Társaságot

állitanának fel, és bogy egy atyamestert is tennénk, a mely-

hez akármely cébünkbéli legény, akár idegen, akár földünk-

béli, ezen nemes városunkba jvén, elszállása és segedelme

lehessen s légyen mindaddig, a míg azon becsületes legény-

nek gazdát rendelünk.

Item azt is kivánák a fenn megirt legények, bogy úgy
kormányozzuk a becsületes Czébünkben lév személyeket,

hogy mint Társaság egyességben élhessenek, és szánt-

szándékkal egyik a másikot haragra ne ingerelje.

Eztet is megengedek jó uraink és czéhmestereink

nékünk Társaságot szerzknek, hogy minden fertály esz-

tendnek elfolyása után, ha a Társaságnak nem tetszené-

nek a becsületes Dékányok, másokat választhassanak.

Következnek az Articulusok.

1'"" A mely személy bé akar szegdni, ha a terminuson

túl balasztja szegdését, légyen büntetése den. 5.^ — 10.

2^t<^ A ki apját, s anyját meg nem becsüli, büntetése

den. 1. — 30 kr.

3'^ A ki a négy Céhmesterek [eltt le nem vészi

süvegét, den. 4. — lO.J

4to Úgy a ki a közép Céhmester eltt le nem vészi

süvegét, légyen büntetése den. 2. — 6.

r)^^ Hogyha a Társaságbeliek egymást szidják s gya-

lázák, légyen büntetések den. 8. — 50.

6^^J Hogyha valaki ezen Társasággal nem volna con-

* Az eredf'ti hüntetéspénzcket ké.st>bi kézírás kihúzta és

i javította dénárról krajczárra. A második szánijegy ezí j(íleiili.
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tentus. hogyha éppen ineslerembernek fia volna is, aki a

mesterséget üzi. igy a Társaság palienliaval légyen, a becsü-

letes Czéhnek eg}ben gyléséig, cs akkor a dolgot ad-

ják elé.

71110 Hogyha valaki a legények közül, nem akarná sza-

vát fogadni illend dolgokban a Dékányoknak, büntettes-

sék meg, den. \. — 30 kr

8^0 Hogyha valaki a Társaság közül megbetegszik,

akár a gazdájánál, akár az Atyamesternél, úgy a Társaság-

beliek két személyt rendeljenek, nappal vagy éjtzaka, a mint

a szükség hozza a betegnek gondviselésére, a kik között

ha valaki találkozik, a ki ezen parancsolatnak nem engedne,,

légyen büntetése den. 25. — 25 kr.

9no Ha valaki lefekszik és a süvegét le nem tésziy

poena den. 4.

10'"" Midn a legények felkelnek, s valaki közlök
fel nem kél, den. 4. — 10.

llnio Hogyha valamelyik Dékány felkelne, és a többit

turbálná, den. 4. — 1 m. f.

lOiio Ha valaki megissza magát, s az ital miatt eszit

elve.szti, den. 18. — 30.

13*'<^* Hogyha a Dékányok a legényekkel játszódnak

pénzben, den. 2;"). — 3."),

I
1'" Hasonlóképen ha a Társaságbéli legények pénz-

ben játszódnak, den. 16. — 20.

].')'<' Hogyha valaki szántszándékkal vasárnap az isteni

szolgálatot elmulasztja, büntetdjék (h'n. 4. — S.

161*^ Amely legény éjtzaka a gazdája házánál nem hál»

hnncin niásiill. büntetdjék denariis 2."). - 10.

17'"" Hogyha valamelyik snrcz nélkül dolgozik, bün-

tetésit ílen. I. 10.

18^" Hogyha \ alaki a snic/ol rl\i.^zi. és a kolcsot

elviszi, bü III éldjék den. 2. — 0.

10"" Hogyha valamelyik I)ékány liazúl clnicgyen, s

élczaka oda hál, igy azon Dékány adja a Társaságban
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lilásnak a kolcsot. és tisztségéi hizza másra, maga sze-

mélve lielvett, a ki aztol nem cselekszi, den '2\ — 25
*20">" llogylia \alamelyik a Társaság köziil, az uczán

t'ulna. haigálna, s illellenül viseli magái, büntetése

den. *.>. — i-2.

Ha valaki haragból kést ránt egy más társaságbeli

társára, büntetd jék den. 50-ven. — "2 m. f.

21 "«^^ Hogyha valaki csak a harmadik szomszédban

is mente nélkül menyen (!) büntetése legyen den. 2-t.*

ootlo Aki a Társaságból a szól kiviszi, bünietdjék

den. 99. — :>() kr.

23^'<^ Hogyha valaki a Társaság közül a bori az asz-

talon elönti, légyen poenaja den. 2-tö. — 6.

Ké.sbhi hefohiü.\ok ináó kéjzíiAMiI a W. pciit után

c.> a '21. hchjche : A ki az órát elmulatja, legyen büntetése

(lenar !(>. — 8 kr.

llogylia valamely legény a háztól kimenyen (I) mezítelen

lábbal, hajdon íövel, nyakra való nélkül, vagy nirís egyéb

szükséges köntös nélkül, tehát ])oeiia i)0 kr.

Mikoi- a legén a mhelybe dolgozik és más majszter me-

gyén a mhelybe, akkor tartozik a legén a sapkáját vagy kalap-

ját levenni és becsületesen köszönni és a míg a majszter nem
mondja, nem szabad a kalapot vagy sapkát felteimi, poena 30.

Mikor a gazda a mhelybe van, akkor a legén ne dudo-

rásszon, se ne fülyörésszen, sub |)oena 'M) kr.

Regulájok cii\igij rendtartááok a Leülknek.^

Mivel hogy a becsületes Czéh jónak ítélte lenni, a

legényeknek szk volta miatt, így a Leülök (a kik esztend-

rl esztendié mint egy bizonyságnak a társaságban az egész

* Késlitj kiíujzva és a toldalékban mással pótolva.
'^ Ez a rtBeisilzer» fordítása. Értik alatta azt a két mestert,

a kit a legények társaságában való folüíryeletre és számadás ellen-

rzésérc u iriostorck iiuigok kíizül \ .'iliis/lothik.
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becsületes Czélitül választatnak) tartozzanak minden fertály

esztendben a legényeknél megjelenni, bogy midn valami

panaszok lészen, azon panaszt j lelkek ismereti szerént,

minden személy válogatás nélkül illendképpen eligazít-

sák, és más dolgokban is, akik az ifjúságtól történnek,

mivel az ifjúság mindenre bajlandó, azokat kegyesen oktas-

sák, igazgassák, examinálják, bogy a társaságban az unió

megtartassék. Ezen levél megersítésére, s nagyobb bite-

lére mi Czébmesterek tettük fel szokott pecsétünket.

Anno 153*2.

Mely 17)32 esztendl)en írt levelet, mostani becsületes

Czéhmestereink engedelmekbl, úgymint els czébmester

Kádár Sámuel, 2dik Timár István, 3dik Kádár Márton, Idik

Hlos János uraink engedelmekbl, mi ifjú legények úgy-

mint Els Dékány Hajdó Josepb, 2dik Fekete Mátyás s

Fekete Sámuel, németbl magyarra fordíttattunk Kolos-

várót t die 1-ma Mai 1730-ban, a mely articulusoknak meg-

tartására segéljen benminket az Atya Fiu szent Lélek Isten

Ámen.

Utána indA kézírAMÜ : Kövelkezcndoképen tartozik min-

den becsidetes mo.storlegény az articulbis (•sinállásl)an (I) den. 12.

az ki bejü.

(Eredetije nagy ív papíroson a/,] h^rdélyi Mii/.cuiii levél-

tárában. A kí'ídárlegényck számára ugyanaz 1532-böl pergamenen,

németül ngysinott.; A pontok jórészt megegyeznek ;iz ofvöslegé-

nyek níz-yiirinzon évl)e1i sz;ib;'ilyziilával. I^y pl. a

(í21. j). So eiiicr oliM das Mente ferner als zuiii (bit-

ten Nacbbawr gebén wird, soll gcbíMi zustralT den. 2.

22. So ein mii brúder, welcber Teidseber Naiion isi,

wenn Zugang gebalten, und (He Lade der I^rüib'i- aulfm

Tiseb slebet, IJngeriscli rrdm wird und nicbl Teütscb,

soll gebén (b^i. (i )>
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12.

Izabella Jxirdlipír )i{iHt roidclctc a kolozsvári szabúk és nuís

kereskedk részére, ^^oijy bárhol sz<(ba(lo)i kereskedhetnek s

c;>ak a kolozsrdri fanáes eltt perelhelk. Gyuhtfehérvárt,

/o.*)/ márez. í?7.

Ysahella Dei L;ralia roi>ina Ilungariac, Daliualiae,

Croaliae clc. Fidt^libus iioslris speclabilibiis ac luagnifi-

cis, egregiis el nobilibus, comilibus, vicecomilibus, iudi-

í^'ibus nobiliuin, castellanis, provisoribus et oíTicialibns

omniuni caslroruin, ilein prudentibus et circninspectis

iudicibus regiis, iiiagislris civium, villicis et celeris civi-

bus, universarum civitaliiin op|)idoruin, possessionum et

villaruiii, tam inlra ([uaiii eliaiii extra regnum Transsyl-

vaniáé existentiuni, praesentium noliliam babituris saliiteni

et ^ratiam.

Cnni iusli pro iniuslis et innoxii pro reorum excessi-

bus nidlatenus debeant impediri, fidelitati igitur vestrae

baruni serié niandamus firmiter, qualenus dum et quando-

cunque sartores totius catbalogi, aliique niercatores in

Coloswar comniorantes ad doniinia seu terras locaque

ofTiciolatuum vestrorum, cum rebus et mercenariis suis,

victum sibi querentes pervenerint, ad quorumcunque in-

stantiani iudicari, vei vestro astare iudicatui rogare et com-
pellere, resque et hona eorundem arestare, seu prohiberi

íacere nequaquam praesuniatis, nec sitis ausi inodo aHquali.

Si (pii enim quicquam aciionis vei questionis contra

ipsos vei eoruni alteruni, liabere praelendunt, id coram
iudice et iuratis civibus civitatis nosírae Coloswar legi-

timé persequantur. Ex parte quoruni iideni, omnibus contra

eos querulantibus, meri iuris et iustitiae ac debitae satis-

factionis coinplenientum adniinistrabunt, prout dictaverit

ordo iuris, casu ver, quo inter baec iideni sartores ex

nundinis redeuntes detenti et arestali fuissent, volurnus

et firmiter niandamus, ut stalini libere el paciíice dimit-
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tere debeatis. Secus non facturi. Piaesentihus perleclis

exhibenli restit ulis.

Datiiin Albae Jiiliae, l'eria sexla proxinia post festuiii

dieiu IJeali Pauli prinii heieniitae. Anno Domini Millesinio

quingentesinio quinquagesinio primo.

Ysabella mp.

(P. h.)

Halán kéácbbi írd.Kíal : Hogy az Coloswari szabókat

sohun niog ne areslálhassál^.

(Kretletije az I"2rdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában, papíron,

pátens-alakban, viaszba nyomott papírpecséttel.)

13.

A kolozsvári szahlegények számára kiadott szabályzat.

Kolozsvárt, í5dA. aug. iS.

Wir Andreas Mood, Richter, Caspar Kappa, Matheus
Lonner, Lazarus Adam, der Zeitli Zeecbvatter, Antbonius

Kappa, Hieronymus Lyndway, Gregorius Kakas, der Zeitb

Zech Meister; Aucb allé andre eltisten und Jüngsten der

ganczen Zeecli (b'r scbneid(er) Zeech der Stait Clauseni-

burg : Gebén bie niitb zu gedechtnuss, dass die in un-

sern Zeitten durcb die lauter Barinberczikeitb Gottes

peim beylsam Wort gottes, und Evangelí in das erkantb-

nuss der Warbeitb komén sein : manicberlay sacben in

den Zeecbíín, pey den kyrclien oidruingcn und andren

Zeecben liandlungen aurb Slatuten, Web'ben den Mais-

tern, nendirli den Jiingslcn, und aucb (b.Mi gesellen zu

eineni bíisebuernuss gewesen, biüicb abgelegt babén. Mir

aucb \(>n (Jí-r gancz(;n Zeecb durcb rccbl (írkantnuss un-

ser gewissen desgbiicbcu zn ringern iiWc bcscbwí^rnuss

und zii (bMnj)ITen alb*n niiilbwilb'n IJnser kynder (bM*

íjcbeid(*r Knecbt. Derí^nbalbcn mir aucb gedaciil babén

Inon eiii vorsebríMbuiig /n llinen, wic si(í sicb iinler

ein.'indcr í'ib.-ulicli hallcii soHcn in dfíni Z\ii)liclicii ire -
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horsani, üfot zu loh luul ere und ziim besseren ires le-

bens. In idlen Statuleii Aitiklen, [wmmi und slrallon, su

sie unter ineii Iwdíen so11(mi, Und kein Neii ansIilVl auss

aignem imdhw íI1«mi mat'hcn pey der stralV, wie er nacli

gescdirieben wAíxi :

Zum cr.ífen: SoINmi die schneider Knccht ein aygne

iierbrioh lKd)on, aiilf das eiii jeder í^esell odei" Juní^-. so

bieber gewandert koinpt, do selb liin einzibe, aiiclj al do

isich aiiniiallr. pis rv zu (ünem diensth konij)t und der

sell)icb \ atter sol yni ein mail geb(ín und) d(Mi. 3 und

íib der selbicb ^(ísel nich zerung balt, sol yni d(ír Valter

an der g<^sellen \vissen nicbt merr gebén, dan czway

inall autT die geselb^i und wen er zuui dienslb konipt,

sol er d«'n \ atlcr zalen.

Zum andrcn : Sollen die Ge-sellen cin Ze(^cb-püx

babén, dar zu so11(mi ví^rordnet und gesaczt sein czwen

Maisler und czwen gesellen, welcbe solcbe püx sollen

versorgen und dass, so drein gefelt, einzunenien und

ausszugeben. ünd dir czween Maisler, welcbe von der

ganzen Zeecb dar zu verordnet sc^in allé (Juattenibern

rechenscbai'ft zu nemen von d(ín czween alt knecliten die

verordní^t sein von BruderscbaíTt. Und czwiscben der

^^uatlcmbcr nicbt alt kníudit zu erwcden bis die quattem-

ber erlaulTl.

Zuiti Dridten : \\en ein gesell oder Jung(í lii(; lier

Jvümpl, der sol gebén yn die püx sein erstb balb wocben-
lonn, wan er zum dienslb kümpt Und ein jeglicber ge-

sel, dem man lonn gibt, sol alweg über 3 wocben einen

denar in Lade gebén, czwiscben XI und XII an allén verzug.

Aber so einer sicb widersetzt und solcb gélt nicbt gebén

wurdt, der sol überXIIII taggepüssetb werden vor der La-

tién von den gesellen per den. 4. Wo aber einer In seynes

Maisters dienstben aber in aigner mercklicber noHui-lTt

zu Ibuen batt, sol er dennocb f)ey einem andren gesel-

len denn pfennig pey der stralí und peen unver-
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zuglicli schickeii. \\ on aber ein Maister cleii geselleii so

lerne scliicket, das er anlT disen taji: wen der pfennig ein

zulcireii isi nicht keíjrenverti^ sein kan, und den niclit

erlaniíen niötre, soI neben genügzani und hilli^'-en bewe-

rungen nicht tiestiaíTt werden sunder seynen pfennig ein-

legen. Neben deui, der Fremden gesellen und Jungen
halben sollen sie dennoch allé XIIII lag pey einander

zusamen komén.

Ziim vierttcn. Die Jungen, so die leér zucht erlüllet

habén, sollen iíi die püxen einem heller gebén.

Zum fünjften. Welcher gesell aber* ]^^^^^ ^1^"*' yi"

das mail ])eym Valter schaííl und kompi nicht darzu aber'"*

wil nicht dar zu komén, sol er dennach das mail helíTen

zalen.

Zum óexten. U'en ein gesell kranck wird und auch

alsó schwach, das sich nicht gewaltigen kundt sollen

allé nacht czwen gesellen pey ien vvacht haltén und sein

warthen, desgleichen auch am lag. Wo es die noth er-

íbrdert, nacli billiger ordnung allé notduríTt raichen auch

wen ien in der kianckheith zerung abgieng aus der pü-

xen ein 25. oder 50 den. dar strecken und layen, dem
nach, so der kranck gesell gesundl wirdt, sol er solch

gélt in 6. wochen erlegen. Wen das nicht gescheen kan,

mag er einen lengern tag von den Altki)echten erpitten.

Sliibl er, sollen in die gesellen von synen guettern nach

Stall gerechtikeilh, bf stallen ist aber pey iem nicht so

vili, sollen dennoch die gesellen in aus der Laden las-

sen begraben.

Zn/n áibendícii : Wo ein gesell kumj)t gewandert

und wil arbeillen, der sol pey keynem Maister herbrig

suechen, oder haltén, alh'in zn der gesellen V'atter, da

sflb hí-rbrigen und innb Arbeit Warlh(;n von dem V^•^tte^

\\\m\ soh'h gesí'II sol keyfiem Maistei- geseczt werden,

' - ]: iKilvrtl : .•i(l('r--()(l(!j-!
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alléin \vo liyn der \ jilei' in vcionliiclh zu (Mnnii Maisler.

Nenilioh welchcr aiich das (M'sth unih eiiicii i'osclleii hall

ireredl. \hov \\<> cier l;(»s('1I iiiiwíIIíl; wnul niul solciiem

Maisler nitlil aihriltcn woll, sol cr dcii Maisler S lag

znvor wariien iiach handw ciUs í^í^woiiIhmI. Kin Junii ahcr

sol seine MaisliM- warnen l I lai; /n Nor.

Zutjj achtcn : NNCn oin 4»c\sell w il wandren und dar-

ncben eincni andivn Maisler seinen luK^cht beredetli und

autV priniil, wen der selhiii íihueli nichl an eineni lag

und yn einer slnnden niylh ym aulzeulhl, wirlh aber

íiarnaeli klar und bewerlich, solcher solll in keyner Stati

irefüderl(I) werden, alsó láng pis er der Maislei' willen

be4rreilft.

Ziiin Xciindtcn : Vs'e\c\\ í>esell seynem Maister nicht

einon Wissen lliuet wen (u- wil Wandi'en uach liand-

werckes trewonheil : Aber seynem Maister zu irucz yn

der W'ochen auíT sleliel. und an mercklich nolluifll dar

von wanderl, soUen lem die Maislei- nach sehreiben, aufl'

<las er seinen Maisler, von welchem er auíf ist f^estan-

den, den scliaden, so draus komén, ist erslallet, und

seynem Maister seynen willen begreiíTl, nacli handwerks

gewonheit. Wo aber er merklich notturlTt und ursach

vorslreckl und gebén kan das er nicht hatt mögen pleiben,

der sol zu deni Zeeclimeister gan, und iem die ursach

ansagen mitli ganczer Warheit.

Zum Zehendten : Wo einer yn der Bruderschafft

wer, und mii todt abgieng, sollen die tzwen Maister

und die gesellen mit wissen und willen der herren die

sclbige sehull von seynen gueltern bezalt nemen.

Zum Eilf[te]i : W'eleher gesell einem Maisb^r nyder-

siczt und maciit ym einen b'eyi-tag In der Wochen, an

seynes herrn wissen und willen, der sol von den alt

Knechlen billich bestiaíít werden inilh wissen der Her-

ren der Zeechmeistern.

Zum tzweilfjtcn : S(j1 auch keyner spylen, weder pey

Kornfelil-hOufjvtúr. Vll. 4
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dem \atter nacli pey ílein W'cvii nacli aiilVilcm Krencz-

Iriu weiler pey seyneni Maister nacli in jeinandcz liaus,

das ist er sol gaiitz über kein spyll tlmen weder ín kai-

tlien, W'nrlVlen nach sunslh keyn S|)yl lliiin unil> i^rll.

Aber welcher spylen wurdt und das nian Innen wirdt,

der sol líeslraíTl w érden von der BrnederschaITt urnl) 50

den. an alle í^nade. Und wo ein ijesell wustli, das ein

ander gesell gespylt hiel und zaij^elli solchs den alt

knechten nclit an, der sol gleicher \veys i»estraíTt wei-

den, wie oben iveméit.

Zum Dreiczehetidten : W elcher gesell seynem Mai-

ster oder Meisterin seyn liaus befleekt, unereth in wel-

cher gestalt sich das bégében niöcht odei- gemeyne Wey-
ber dar ein l'üreth, der sol gemeyn von den andren ge-

sellen veracht und verschniehet sein liie und anderswo

und woliyn er kömpt alsó láng pis er seynes Maister und

seyner Maislerin willen begreiíTt nach Ralt frouier leutli

und sol dar zu gepüsselh werden In die püx was gueth

herren erkennem mögen, wie gros seyn frewel isi.

Und welcher geseel ein geuiaynes W eyb erén wyrdt

auss der gesellen Örlhen, der sol gel ralit w^erden, wie

biliig isi.

Zum Fierczehendfcn : Welcher gesell sich unver-

nünflig übertrinkt, dass er den Weyn verlierl. der sol

In die Píix verí'allen Sein den. 10, wo aber yn solcheiu

cin .lung übertritt, (\('v sol gclraíll werden nach den er

verscliull liat und nach der gesellen gewoidieith.

Zu/n Fiinffxechcndtcn : ^^'elcher gesel sich nicht

wil (ínilialten aui leyrlag und pey seynes Maisters liaus

niclii phíyben kan und wil aiilV das Krciic/.lyn gan, d<'r

sol j)(;y Unser gesídlcn aulV das Krenczliii gan. (ichet er

über pey andren aulT <'iii Tn^ndt Kií'iic/.lvn. nnd llnn'l s

unsertui gesellen zii spoii und /ii liocz. so sni ci iniscrn

gesellen das Krcnc/lyn sclinldií^ sein /u Licbcn. Und wel-

<-|i<-r \\ idcr seynes licricn willen ;iiis scineiii wirlli lav<Mi



I

51

eiii naclit uiul ilei Maisler solchc klageii wurde, ilen

wenleii die Maister stralleii iiach seynein tVewel.

Ziiin SexzchcnJtcn : W'cicher gesel poy doni \'atl(M'

oder aiilV doni Kreiu-zlin odvr anderswo uiizuclil Iroil)!

mit W'orlíMi od(M- inil W'ercken und oíuím- deii ínidini

schylt ciiuMi lIiniMi Soii, oder cinen Schalk oder unver-

nnnpfliij: ein .Messer /iickt, der sol veil'allen scin zur pnes

den. 32.

Zutn SichcnczchciiLÍfcn : W'ck'h í»escll den andren

lüirenslrant isi vtMrallon den. 10.

Ziiiii Achzehendten : W'en die gesellen niil willen

dei- Izwen beysitzer die tzven Ali knecht ervvelen so sol-

lí'ii die gesellen Inén gehorsani seyn vvurde, aber welcher

ungehorsani sein wurde dc^r soll gepüest werdíMi umb
drn. *20. Ein knab dcsgleichen nacli ávr gesellen gewon-

líril. Deninach auch wen ein knab sicb wider eineni ge-

srlb'n wider.srczt, aber lm freulich zuredet der sol ge-

straíTI \verd<'n nacb der gesellen gewonlioit.

Zum Neiindxenten'. Welcher gesell seynem Maisler

ader Maislerin ader einc^m W irtd ader sunst einem ge-

srllen elwan hyntrichs handelt, das sicli nichl zimpt,

Ader auíT der gassen. pey aber naclit, abc^r tag Jeman-

doni beleydigct ad(u- snnst mercklich unzuclit treybt und

solches oíTembar wislicb wird, dass er auch solcher pö-

SíT handlungon lialbcn von liynnen mustli entweiclien,

drill sollcn die sídbigon gesellen darumb nachschreiberi

mit der Maisler wisscn und willen. AIso dass der seJbig

von alb'n gesellen alhie und auch andí^rswo, da er hyn

kömpt, sol verschmehet s(íyn und sol nichs von ym ge-

halten werden. Sol auch keyn gesel pey solchen arbeil-

Icii und dyenen, yn keyner weis als wan pis solcher sich

mit dííinüligen gehorsani sich yn der gesellen flichl und

willen stídlc und welchen or ir gut enlragen hat auch

nach glfiichem und billigem, durch fromer erbarer leüt

ein pringíín ader fíin benuegen sol. Wenn solchs alles

4*
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vert'allcn sciii dcn. '? 1, darum dass cr mit solclicn sacliíMi

allc írrscllíMi ffcsciimrlicl und í»run('r<'l hat.

Ziim TzivenczicjiMen : Wí'Klicr ^csdl cin Pucs oder

riii Krrnczlin cnlrui; und von liynncn wc^gzüg das widcr

dir írrsrllcn ist. dass sollcn dic Allkneclit dcnn ZímícIi-

maistí rn ansagcn ;
so werden dic Maislcr wcgc halt(m,

dass íT nicht gciiidcrt sol wcrden alsó láng pis er d^r

gesellen willcn bcgrciíít.

Zuni Ainundzivenzigióten : Dic gcsellcn und anrh

diíí AUknecht sollcn in dc^r A\ ochen kein schlüssel umb-

srhicken die gesellen zu besamln es scy was Ursacli os

wol ausgenomcn am Fcyrtag. Wo cs abcr mí^rcklich ur-

sach wcr, sollcn sic cs dcm Zecchvattcr ansagen und

alsó mit scyncm wisscn und willcn dic gescllí^n besandn.

Wclclicr abcr dis übcrtridt, isi dcn Maistcrn v(íríallcn

llor 1

Ziim Tzivaijundízivenízigi.yíen: Wo cin gcs(d bc-

scliwerdt wurdt von scyncm Maistcr dcs Tranckgells bal-

ben, das d(ír Maistcr solchs anders wobyn ^voll bcscbai-

den, sol dei* s(dbig gcs(dl solcbcs dcn Altkuí^cbtcn an-

zaigcn und dic Altknccbt solb^n nach völglícb das dcm

Zcccbmaislcr anzaigcn, auíí das deuí gescUcn, das sí^in

nicbt entzogcn wcrdl.

Zuni Dreiiainitzivcnzigi.ilen: \\\ cgí^scllcn sollcn aucb

Allezcil íren Maistcin yn allcn zymlicbcn und Ordcntli-

cIk II saclien. welclií; (he Slalt und das Handwcrck berüit.

/ii idlcii /cilcii, wic es (he nollurlVl crloi dcil gcinui und

gchorsam sein bey verlyrung d(ís llaiidw crks.

Ziim l'ierimdtzwenzigi^ten: Wcn (he Ersamcn ge-

scMcii mii wilfcii (h'i- ersamcn l/.way Maisler dcr Hcysi-

«/ci- crwclte tzvcii Ahknccbl /n ahcn UuatJcmbcrn sol

dcr jtricíl L'(dcscn wcrdcii dci- nciikomciid gííScUen und

(len .lungííii haUx'ii so crsi ausgclcrl, habcn, (his sy aucb

wisscn und) (he \ilik(l Sl.dnicii und bddicbc Ordnun-
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ijen tiisí's t'rliiítMi liimtiw crck^ inni discr I>rii<'d("!rschafll

den wi) d«'r Juií"«mu1 krin orcimniií mul Rí'íícI vor^rstcllcl

ist. il.i kan kein rrbarliclu^s Ichrn \(>1í>('ii. Ocr allcmcch-

lig «'wig Gotl lialt all(\s ini i^cwiclil, inass, zí'ith und zyl

zu íMiuMU \\'<'S('n íí:(»sI('1I(Mi, dni wo kein Oi'dnuni>- isi,

dir isi cin Kwiii Irlhunil). Dísít prielV wirth krclTlig i»<'-

hallt'ii. \Oii d<Mn Ersaiiirii \\'(\S's<'n Halt uiis(4' köiiigli-

clicr Slalt ('daus(Mibiiri» und mit d(»ni Statt Sig(d b(^wa-

rrih und brslc'ltigcl. Gííbcn Augusli X\ III Ini Jar 1554.

(^hr. Paunig.

geschribcn und corrigii-l.

(P. h.)

Hüttin :

A/, zabó Ici^íMivt'k rendelésérl \i\\() |)i'ivik'L»i()ni IcvéL

(Ennletije terjedelmes hártyára írva, nlanl pa[)íros-szeleten

át a város peesétje rányomva, az Erdélyi iMuzenm levéltárában.)

14.

A kolozsvári tanács által a kolozsvári ötvösök számára ki-

adott czrhszabályzat, inehj a réf/inck )tiódosüásával új pon-

tokat állapít incff. Kolozsvárt, i5(Ji. május ^23-dn^

My barát istuan fow biro Kalmár lazlo kyialy byro

fram istuan Fodor iftuan íilfticli Lorincz Waczy [x^tcr

Segofuari damakos Aztalos peter Eppcd peler Poikolab

Mihály Eyb g oig" Toot fercncz Raw Imroh Colosuaii

* Az egész szabályzatot sajátos régi magyar írásmódja ked-
véért az eredeti helyesírással betliíven adjuk. Megjegyezvén,
hogy Jakíil) Elek Kolozsvár történetéhen (Okltr. 11. 268. 1.) kiadta

egy 1627. leírt j)éldányból, több eltéréssel, illetleg hibával. Hi-

bás már az a feltevés is, hogy 1627-iki fordításnak tartja, i)edig

az a Szecjedy Györíjy városi nótárius, a ki fordílotta, 1561. táján

élt. Maga Jakah Elek ír róla u. a. kötet 05. I. és közli az ugyan-
csak ö általa fordított és nevével aláírt I5Gl-iki szabó czéhleve-

Ict és az ötvös czéhlevél latin példányát 15(jl-bl, melyet Szegedi
György írt le és írt alá íll. k. 75. I.)
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('Tkwt polírarak niyndíMi hiwcknck ;r/ (llnifliis J('fiifl)aii

inastaniaknak cs ioucndoknck a/ kyk ez iiaft lattyak ol-

uaffak cs hallj^ak kozonclwnkcl az ínyndcncknck wdiio-

zitoiebcn. Az fiiiberi okofíagnak ('linclkíMJcfiick fcrcnfcii^e

meg incilckchicn iiiaL;al)aii azt lioi> az cnihcick cl nnvlaii-

dok diohirelesíMi czl Icltr layla hog az m(dly dolgok

wdok zcií'nt zorzettíítnek önmagokkal az cl mwlando
rinbí'irkkel eozue el ne wezzí^iek folli inkab leu(dekiH'k

olalmaba es erolfegeben zerezteffenek. Annak okaert myes

esz leuel Rendi zerent mind mastaniaknak mynd iouen-

deknek tudására akaiiwk iwtatny. Hog' az \vrnak ide

ala meg irot eztendeieben eg megzokot es bizonios napon

az my tlianach hazunkban egez Ihanachul \ylnrnk. Ez

bolcz es tizteletes férfiak oiwos gergely íyjftics peter es

dichi* ótwófi mywon walo meftereknek ceh mesteri,

nemelly tob- ug'on azonféle idííí-meflei-ekkel ozue kyk

ez warofba laknak uala iouenek my élnkben Es mynd
az egész tob otwíísmeftí^rek kepelx^ illyen ielenteft tnek
mynekwnk hog wk regi wdoktolen fogua neminemw leue-

lek zerenl mellyeket 9 nekik az my megholt eleink pol-

gaiink ki attanak uuolt magoknak való (M'het tartottanak

nuolna M(dly leuídekbí^n myuel hog' ualaminemw articu-

lofok iftí^ntehín Baluaniozasra ualok uolnanak az oltárhoz

kit i-eg(*nten ok az itualo zent mihaly new eghazban tai-

toltanak es annak tiztííhdiliez ilh^idok mrllyekct immár

í'wk az í'uangí'liomnak igafíaga ky az Cliiiílníe meg iele-

nejí* wtan h'lhottck íís el hallanak uuolna. Ilog <'nnek

utanna wkoziok efféle h^uídnek Enny iczebe nalo m("g

zeg(*fehez kepí^lt walaminemw zwnek meltalaii fel fwal-

kodasa íís ahol éktelen ueii'enges Heketeleníeg, kik es

melly dolgok az íM'hbeli nemes igeneffegnek rondaíara

u.ilok, ne lamadlialna Es hog' az ko/onsegí^s ioknak

* J;ik;iliri;'il : (lirs(';rí;tcs.

•-i .]uU'.i\, i;irUii(''i : iv;i,.
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wí'irczrfrrol ínykor lorckcdiick hog a/ ilVinis;íí>nak k(Mi(^l

zolalkozat'ok az idcs (v^ iiK'jíS'rrl nnhcrck cllcii crot. ne

víMinr es az io rrkolch <'klrlrii cs lul n(\i»('(lleí>n' no liai-

lana. K'i okon az nicílcrrk az o ccln^knok nn'gwilafaia

t'iriíMilo akaratból o koztok we^gcztí'k uuolna ní^miní^mw

articulofokat kyk«'t ok os az n vtannok \i\\ú nn^Ürvvk is

az cohbon niogy tarlat tanak Ks kcionc^k nnvnkct arra

liogy mi azokat nn^gcrtenpiok nirgy liannok Wí^tnok nier-

It'klíMiok, cs az my tiztwnk zenen t iol rondelnok az ew
erlieknok nn'í»tartafara es Bekefegcs nieo-niaradafara az

niy |)olgari nicllofagunk zrrcnt meg (Moffitcnok. My pcí-

niglen meggondolnan azt liog' az iiztbídy népeknek kik

valamely koffcg clot wadnak hwfegckre í'okf^ppen ez bizat-

tatoth az walaztafbaii liogy az kevvffeg' kewzet az tiztí^ffe-

ges zokafokal meg tartfak baznos rend tartafokat zerez-

zenek Es az iozagoknak cpitefere zorgalmatosok leg'enek

Az larfagokban(!) az igaffagot az emberi es Ifleni tor-

u<'nyeknek meg' tartoiat olalmazzak annak g'akorlafaba

naponkent az tarfafagot az kikbl warosok álnak epitfcík.

Hogy ides fe\y népek legének kyk az melletlek ualo

iffiakal okoífagokkal es io tbanacbokkal fegitsek Es a

iozagos eikwlehel eg máshoz hafonlok leuen mykeppen az

kwlomkwlomb íVdc, tagokból egj^ben zerzet teft yizza vo-

nás part wtes háborgás myndenfele iftentelensegy az

kiuel tarfagnakí!) koteleffege megy fertetnek, lauol leuen

ZíMctettel élnének, hogy e felek kozot meg azokba is az

kyk íMollíMi o zabafuak uuolnanak legén az io okoífagnak

ualami lattattya. Az nnntekletlcn dolog ellauoztaífék.

Ez okokból azért my az meg mondót meftereknek kere-

f<-kf*t igazaknak itélwen lenni az o vegefeket(!)az my pri-

iiih-gionmiikba vcwok niídlvok ige. zerent ualo moggiaual
imigí'ii kouí'tkezik.



I.

Hüíi" ;»/ <,> Cí'lK'kbí' kel írw (Ichllirílci le iini riio-jU

zuz (^s az inaíik nin'íínr Ic^m ezeket meffcfkeffck. Ezek

luyndcn holnappban myndcii nicllri miel iiieírlafrak es

igazan iik'íí' |)iül)allyak, liogy IViiki soiiimiiHíiiiw iniet

tizoniu'g' lottóinál alal) ualo (^zwflbol ne nieiezellyen

inielni. Mert ualaky az piobalafban vg találtatik hogy

kwlomben mielne, Az elf wetkeieit ket lot (ízwftel bwn-

tetteffek nicgy. Az inafodikert negg'el, az liarinadikert

egy giia ezwftel. Neg'edzer liog' ha eííele Bwnteteffel

nem gondoluan vaknií^roen el menne benne hog alabiialo

ezewftbol myelne mefteifegnek el\vezt(^fe\vel bwntetteffek

kwlond)en penigy be ne weteffek hnneni uionnan való

megy íizetefeuel az mesterségnek.

II.

Valamid ewtües h^gf^n akai- hun tanolt legenis az

itüaloktol meg üalüa az ky az Céhbe be akar állani kew-

teles legén az mefteiek kozzwl üalam(dl}^et egy rgez

eztendídg heti bíuert zolgálni hog addig m(^g efmerteffek

mynd eikolefííben s mynd maga viíelefebe hog' ha illend

lezeníí az céhbe aüag' nem. Annaeütanna penig hog az

eg' eztendot ky lakia, az cehíít kewelni akaiia, az Ceh-

fnííftcrtol az meftei- Rí^neknek meg Chinalasara napot

kénen. Taitozzí^k eüelis hog'az o atlianak annianak es

szvvletefenek tiszteffegíís üuollaiol Es az o apiod (^zlen-

denek igazan es hwnen \al(') kV lolloferol lewelel hozzon

az mefterekel liizonioífa legV Aíiag ha l(MÍelet nem hoz-

hal íígieb be ueheto bizonfaggal bizonicczfa megy. Azok-

nak penigy kiknek atliok annyok hazaiok j)Ogan kez alal

wadnak Illrre az dologra anniia ne kívzeriteffenek. Az lel-

iiwl meg mondót napol penig kel i.iniboi- knz meílerek

állal koíiefffik. i^]z illeyenl jx'dig ínyiid a/l'ele leiielnek
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meirliozíífara á üaií hizonvlafra az ceh mcíhMek akkoi

intcbok mykor napot kor. StMikil kwloiiibeii az celilxMi

ne veir'enek. Az iiielly nap penig azl ki kov'\ annak vlanna

koüetkzend céhnek be f^wleíere nielly c^ozor lezen az

Remeket meg'kezitche, az nieftereknek akkora beninlaffa.

A mefter Remek penig az mit eleiben agg iának elíele le-

zen. Eg' knoros kupa, Eg' belymes* [)etret eg' aian gwrw
kiben zinesh k\v legén. Ezt penig egVbwt meg ne (^.binal-

baffa banem csak az ceh nierter hazánál. Akkor penig

mykor be mwtaltia mind az egez nieftereknek, tartozik

mynden elíele egi wachorachkawal. Ha valaki [)enig' etVele

mefter remeknek meg chinalafa elet meg' Hazafwlna, az

Ceh zwkftyere neg forintot tartozzék fizetni.

lII.

Mynden mefternek saiat es twlaidon Belege leg'en

€S azt ki ki mynd az o miére felwffe eg' loi ezwft hwn-

tetes alat, az e\v bélyeget, arra az mcl fel giranal tewb

lezen.

IIII.

Mynden az ky mefterre akar lenni lyzteffeges at'atol

anatol ualó légien hire newe es tizteffege weztet ne le-

gén Annak felette az (lehbe tartozzék hat florintot fizetni

€S az nieftereknek közönséggel eg' tizteffeges ebedet

^dni. Senkit penig az Céhbe ne vegyenek ha nem ha elo-

zor pnmagat tizteffeges hazaffagra kötelezi.

V.

Ha valamely mefter mas warofiol ide ioné az céhbe

be akaina allany az is tartozzék az mefter Remeket meg

* '1. i. c/ÍMierí's.
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chinalny. Az inerteiíeget peiiit;' az Iclwl ineír iii lizetelfel

í^s ínynclen inogg'íuial l'el waltani. Annak felette az o tiz-

teHeges mafunal való eliialaíaiol es tizteífeges allapattia-

rol levelet hozny.

Vl.

Mydon az zwkfegy mwtattya az niefteiek zombat nap

g'wllyenek eg he Mynden niefter tartozzék ot ielen lennj.

Ha penig ualaniellyknek olly zwkl'ege történnek ky mia

ot nem lehetne, es az illyen fe meiezlyen el maradni

kwloiiihon hanem az ceh mefteieknek hiire agg a. Az ceh

meftereknek azokat az kyk io okkal el keredefznek zabad-

sagok legén el bochatani. Az ky penig uakmerofegbol

ot nem lenne ket lot ezwft az maradfaga.

VI l.

Egy idegennekis ne légien it az warofon mwy china-

laüfal életit kerefni, es semmi wdoben az kozonl'eges fo-

kadalmok ideiétl meg walwa it myet ne leg'en Zabád

árulni. És az ceh meftereknek tellyes hatalmok legén

rea hogy eífelel myndeni az ky cehet nem tart az myrol

el tiltchon. Mykor sokadalom vag'onis zabab leg'en az

idegnemheiek myet is meg'piohalni myndenet. Ha penig

az piobalafhan valami hamis mwy talall hátik az wdebeli

biionak hatalmánál el weteffek kel leze az thanacimak

az Byi'oual, haimada penig az ceh zwkfegere a(hdlafíek.

VHI.

Ificnnek el wegezet akarallyahol lia walamely mef-

teinek történik ez wilagbol ky mwlla És az felefege az

myet myeltctni akaria. i^gy egcz ezicndeig es haiom na-

pig m\veltetheffe. Zabadis leg'en addig, de toab ne. tudós

legent tartani, de vgy rezébe et az mvvyre taifwl ne
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tharoha hanem illondew \\v\i herre, Azt is ugy penig

hogyha addig az o ineghoU wraiiak iirwet wylVly es megy
tarlya.

IX.

Senky eg meílíMis hamis aranyat : És sárga rezet

meg ne merezlyen aranyazny. Es senki el metélt, arán

forintot, tordeltet Se femmynemw lopót ezwítet es ara-

nyat ne merefl'en venny hamis contraíact kouet fe merez-

lyen be foglalni. Sot inkab mynden miét az mellyhez va-

lami ketseg nuolna zabád legén mynd addig meg' tartani

Mig nem vegére mennek hogy igaz marha. Ha penig a*

fele mwinek vag' marhának io zauatofat nem adhattyak^

azok az kyk arnlnak, el weheffek, ket reze az Biroe^

thanache, harmada penig az ceh zwkfegere walo leg'en.

Ha penig' valamely mefler hamis pénzt meg' araniasz es

sárga rezet a uag' hamis miét Metélek aranforintot venne

hamis követ foglalna Be, az céhnek eg'gira ezwftpn ma-

raddion.

X.

Valamely mefter legent az mwyre tarfwl fogadna fel

es annak felet harmadat wag' neg'ed rezet adna. Az wa-

rafnak es az céhnek zokafa ellen eg' gira ezwften mara-

dion, ket reze az biroe, az thanache, harmada az cehe

leg'en.

XI.

Egy mefternek fe legény zabád eccerfmynt ket apród-

nál többet taitani azonképpen legentis. Minden apród

penig az ky arra az mwyie akai- állani az o vranal kefer-

getefnek okaert hat hétig' lakiek. Annak vtanna az ket

Cehmefter elot es a többi elottis az vrahoz be zerzod-

iek Az céhbe tartozzék ket forintot fizetni és az o vra-

nak az hwfegnek bizonyofb woltaert kezeft weffen. Ha
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nem meíler fia négy egez eztendeig larlozik zolgjiliii

Apródul. Az elo kei eztendehen sarwtol el walua^ iiiyn-

ílennel önmaga Rwliazza magát. Az utoío ket eztendoben

az ura iwhazza. Ma penig elTele mas valauiely az o vrat

maga fel fwalkodafaból wakmeiofegebol wde elot el hadna

es egy holnapig haza nem menne hozzaia. Annak utanna

fel ne vegek hanem ha wionnan zerzodik. es az ket fo-

rintot le lezy Akar melly ewreg legenis penig, neg ez-

tendot kel zolgalni, hog' azt ky tölti tartozik az o ura

neky cg' forintárra Hwhawal.

XII.

Walamely zolga, az az inas uag' legén orfagba talál-

tatik ha nag oríag lezen az Biro itiletire haggiak. ha

kichin hat az biro elöl az Ceh eleibe keryek.

XIII.

Ila az mefteiek kozot a wag legények kozot vag'

maíok kozot valami haboiwfag vvezedelmes ezwezes tá-

mad zabadfagok leg ének az meftereknek azt az Céhbe le

tenni ha pennig elíele veifenyefek meg' nem Bekelhetwen,

egy elozor biro eleiben iutnanak, Onnat ifmek bekefeget

kiuannanak, ifmet az ceh eleibe iohoffenek meg Bekelny.

XIIII.

Az melly legén vial el akaiya hadni kel héttel eleb

tartozzék vranak akaialtyat meg' ielentheni Az vtannis

Bwchw hetet ket hetet zolgalni bog' az miét az mellyel

fel fogatlanak iiuoll el wegez/ek. Senki |)enig eg' mel-

leris í'HVde legent ky ez waiofba eg Meíteitol mas mcí-

' r. i. s.'iii'i lvivY'l(íl(''iVrI.
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lerhez akar zoli>alni menni ni(\u' ne nioreflyen addigy

fogadni a inÍL»' nieiry nem crli a/, wialol niy okon os my
módon nait cl.

\\.

Ha walamoly loiiony o/. waralVa ionc Miindni os i(

az varafon myel n(Mn találna UÍímI olly herre ky menny

a hun femmy celi nynchon ollyan helyen kel hetnel toah

ne legén zahad myelni. ha penig kwlomhen Cheleked-

nek. Annak vlanna ifmeg ide az waiafra ipnc, Senki ef-

félének addig miét ne aggion, kel lol ezwft hiilag' alat,

hanem az Ceh meflereknek liine leg'e es az ollyan legén

az meflereknek keduol hdlye.

XVI.

Ila valamely legcn az o vrat haragiaba el akarna es

el hadna oknelkwl es az ura bozzuíagaia az megmondot

hwchw ket hetet setalaffal tolteneie el es az után maf

meflerhez akarna menny femmikepen miét neki ne aggia-

nak mig nem az o uraual meltereuel meg alkozik mert

valaky eííele legennek myet adna ket lot ezwfton marad.

XVII.

Eg mefter le merefzlyen az legénnyel taríul miuelni,

Se arannyal se ezwftel eggiwl keieíkedni ualamikeppen

Es eg' mefteris az o miheliebe az legennek ne haggion

az ommaga zwkfegere többet chinalni hanem eg' ruhára

ualo gombot egy felfevv ruhára ualo horgot. Ennek is

penig az efwftit az legény az mefterelol ueg'e. Senki

toabba ne meieflyen zolgaianak darab ezvvítel uag' aran-

nyal fizetni, Mert ha ualaky abba találtatik liog' az w
zolgaiawal wag valamely legénnyel ezenmodon mielne es

kerefkednek e^y gira ezwftel. Ha penig' arannyal vag

ezwftel fizetne ket lot e/wftel bwntetteíTek.
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XVIII.

Egy legeiinek le legeii zabád il az warofon ezwft

iniwel iiag' darab ezwftel keiefkedni es magának nyluan

a vag' titkon myelni mert ba ualakit vagy Inalt vagy le-

gent ebbe kaj)batnak az miét attól el vezik es az ceh

ladaiaba tezik. Es miét fem adnak annak mynd addigy

mig nem az mefteiekkel dolgát el igazittya. Toabba uala-

mellyk ualakit mefterek kozzwl iiag' méltatlan bezedeuel

vag chelekedetiuel meg banland annak egy mefter se

aggion mwiet mig nem az mefteieket az kiket meg bán-

tót mvg engezthely. Azonképpen bwntetteffek azis az ky

vag Inas vag' legény az via formaiat meg' Ibrmallya az

ura engedelme és birenelkwl.

XIX.

Senky fe mefter fe legény az feletteb ualo rezeg'fegbc

a vagy az bafartban be ne merwllyon az cebnelv kilTcb-

fegere mert az kyt eíTele wetekbe talahiak Elír wetekert

eg lottal, maiikért kettouel, barmadikert bwzonn t^gg

lot ezwftel b\vntíítt(^ff(ík. Ha mynd erre is megy nc^m zwn-

nek, ba mefter lezen, az Cídibol ky vett(^ff(ík, Ha penig

leg'en a uag' inas, elozer etwcín pí^nzel mafodzor egy

forintal, baimadzer ketto\v(d bwntííttcffrk. N(íg'(ídzer az

niynek íeltiltafaual b\vnt(ítteffek.

XX.

Síínki egy mríUn- is t9b mycl Irl ne l'o^-adgion baiirm

chak a/, menyi alkolmas wilrii^y krt IctiíMinyel es ket

inaffai iol meg Cbinalbat <'s clwcgí'zliet. Es senky o.gj

niííítírris a kiní'k krl IxMrs Icgcnyíí uagOn iiaiamedy UK^f-

tert mib<'léb(í bdi briic ne mrrí'ziycn lartbani. Az ky

peuig' azonmfxlon mrrtcil aUai oda fojnadni az m<'fl(^r
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lielyt't az leg«Mii rl Boeliaffa lollc Az ky czcii kwl cliolc-

kedik «'loz(M- nri;' lot í'zwftcl inaíoilszor hwzoiincg' iicho-

zekkel. Harmadzor ('i>y i>ira ('zwí'üd Inviitettcffek inei»y.

Neir cdzer ha meii' nem zwnik niiij^cdetlcnfegnek bvvnewel.

XXI.

Walamcly ineftcM- inas meflernek myet hiz('.lk(Hl(^f(íU(d

\vatr aiandekozafawal magának zerzi a uag' elhiteti fel

gira cfwfU'n maiaddion. Zynte azonképpen az is az ki

az maf ember az az m(4't(M- miwet mí^golchaiollya. Az ky

penigy nalamely me.fterhez eladni ezwftot vinne, A mafik

mefler azt attól elhitegetne. ElevvzíM* ha myeli, marad

ket lot ezwfthon. Mafodzor ket annyn, Es annak vlanna

az mint ide tel meir nauion iiua.

XXII.

Ha ualamelly mefter valaminemw ezwftet megolvazt

es azt 9 toUe plikben el akaria vinni, az kie, az mefter

megprobally. Ha az proban igazat tart az ew ielet, az ki

meg friffeli. Reá wffe ha penig' az probat meg nem allya,

lehat se ielet ne wííe rea, fe meg'ne teieritche hanem
vgian ollyan módon aggia ky az mint meg otti.

XXHI.

Valamelly mel'ter walamely legénnek myet árulna,

akar it akar mafwt chinalfak leg'en, fel gira ezwfton

marad.

XXHH.

Az ky nalaminemw ezwft miét wag arany mwiet
megy akarna bpchwltetni eg'eb koz mefter megne bochwl-

heífe hanem Chak az ket efkwt ceh mefter. mert ha vala-
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nn'ly koz nnílci rhljr aldya niagat krl lol czNYÍtoii ma-
rad. Az cí'li iiK rtrirknek pciiig az hocliwbrl inwiikaiokert

kí't kit priizck iaiion az ínynl az uaros cwrl kozoiilrsres.

k<[)|irii zoküt í'liiy myndrn roriiilhol.

x\v.

Hogy ha iialamclly mcflcr inal nicíl cinek legényét

aiiag" Apiodiat el hileti egy giia ezwíton marad. Ha penig*

mas ember inaffat ki wrat elhalta unolna hazánál tarttya^

kel lat ezwíton marad, ha mas meíter akarattya <íllen es

hozzniara miely.

XXVI.

Myiiel hog' mynd az tizteíTeges okolTag mynd j)enig\

es l'ewkeppen az iftenhez es atiankhahoz ualo z(^ret(íl azt

mulattya hog az hallottaknak wtol'o es wegh^w zolgalat-

lyokba es ieh^n h^g'wnk hog" az my eg máshoz ualo zere-

tetwnknek geriedeteffege megy mwtattaffek. Es az orok

eleire ualo vtofío íeltaniadaswnk kereítyííni módra liztel-

teffek. Annak okaeil illvk hoí»y az meíterek IV^ienkent az

halottaknak temetire ualo keíereíehen ielen leg'enek.

Az sir aía.s paenigh^n az ilíiw meítíuek gong'a legén, es

o lizlek auag önmagok meg' afi'ak a vagy |)enzert afal-

iiak. Miuel hogy j)enig ebhe es eg'ieb zolgalatokbanis

kinél az iííiw melterek az (l(íhn(ík tartoznak valami logat-

kozas ne t hoi tennyek. Az iíTiw njeíteieknek myndeiiha
egy eloltok iaro legén az ky okel az syr aÍJilTara es egyéb

zoloalatrais lea yntehe. Az teltet j»enig K\\ iiinMg<»k laitoz-

z.'inak az ilíiw mejleick az sirhoz vinny es ehÍK)! senki

niagat meg n(í nientlx'íe. I^z rend hnlas ellen ha nála

ineír illiw a nag" id(;s inejleiis eg'arant ha <-heleke(lik a

inen\zei ínyeli anny nehezek ezwílon marad. Az eg'eb

/olgálallah.iis .iz (kehnek ha walamely ilViw meslei* az

eloltok iaro ellen kV kohlios míiítí'inek hinattalik ha en-
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gedetlen leztMi iiiíiaii azon egy egy in'liezck ezwfi az

Bwnlelefe.

XXVU.

Miért hogy ezt iinu c\ii\k ieles ciiibereknrk [X'ldai-

ból es moiularaibol lattiwk lizlefft^gesnek es haznol'nak

lenni lianem meg' az iftennek paroncholaltyais mwiattya

hog niynden tarfaíagha Merleklet(^s (\s io ríMidtaila'al

való elet orizteffeg meg, Az ides vin embereknek az o

allajtattiok es ideiek zerent ilb^ndo tizteffegek m(?g adaí-

fek. Illend dolog az okaerl hog' ebben az Céhben is az

eleb való es idef* vin meíteiek mynd zolal'ba mynd eg'eb

dologba íewkepen Bochwli(^ffenek. Es az o zoüakat az

kofzonfeges ce dolgába mykor zollyak egy meíter is

kiüallk('|)|MMi az iíTiw meltíu-ek kozzwl éktelen es alkol-

matlan negédes zokkal meg ne Banclia es az céhbe ekte-

lenwl ne geftalyon. Minden ember az o lielien wUyon az

kyt neki Rendelnek. Es ha ualami zoua lezen wlohelie-

bol tartozzék tizte£feggel lewen myndenekhez elo mon-

dani. Ha penigy egy mafra ualo panaz tewrtenik ket mef-

ter kozot azok íTel allyanak és eggik az maiiknak tiz-

teífeggel zoluan, az céhnek vg panazolkoddianak. Hog'ha

penig valaky ot alkolmatlanwl chachokna Es az ceh meí-

ter megzolitwan halgatni nem akarna a menyzer miely

annyzor eg' eg' nehezek ezwfton maraddion. Azonképpen

az illyenis az ky heliebol fel zokollyk.

XXVI II.

Ha valamelly az mcífterek kozzwl hozzw ydeyg ualo

belegfeg mia a vag' ualamimodon meg' nyomorodnék es

az meflerek annak valami fegitfeggel akainanak hínny azt

az egez Céhnek kozonfeges ionedejniehol myellyek.

1 1. i. ids.
r

hm-nfelfl-kuitf/vlár. VII, ''
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XXVIIII.

Myndniaian az mefterek mynd ides niynd itfiw iiiynd

Céhbe niynd Cehén kwiiul es mVnd lakoíhdoinba mynd
lakodalmon kwwl egy niaíl li/.leffcggel tartchak. Es az

ket efkwt crli niefteinek engedehiiel'ek hegének. \\'yzzon-

tak az ceh niíüteiekis ez meg irt Rendeleffeknek igaÜfa-

gat mindeneknek eg'arant zolgaltaffak íMeit mynden mef-

terl az ki uagy tizteletleníegbe wag' engedetlení'egbe

találtatik, Az ell wetekeit eg' loi ezwftel bwn tett étik

megy, Az maiikért kettouel. Az harmadikért fel girawal.

Ha mynd ezekkel is nem gondolna vaknierpfeghpl meg'

nem térne miét feltilchak, zolgaiat inaífat el wegék. Az

ceh mefterekis penig hog'ha gondwifeletlenfegbe talál-

tatnak duplánál az az ket annyn maraddianak.

Myel hog' az my megholt eleinknek Birainknak es

Polgár tarjainknak is Rendehííehol Az ewlues Céhnek

minden hadi zerzamokkal Egy tornyot kel tartaniok. Melly

az owarba ez waros kew l'alaii ;iz del felöl walo zegcde-

ten vagyon Epitetwen Annak okaert Mikoronton az zwk-

l'eg' mwtattya haborw Tagnak ideien Az meíterek, annak

megotalmazaíaiíi tallózzanak wig'azni, Es bizonios rend-

zerent a kojwl ielen leniiy s<'mmy maga mcnlleg Senki-

íiek abba iie liaznalhat nau hanem ha bctegíeg. De meg'

az is az ky Betegfeg* mia zemelye zerent oot nem lehí^tne

helyeben wg'an azon meíleiek kozzw h laitozzcík mal't

állatni.

X.WI.

WihMmí'ly mcrií'i- ezekbe az (h>lL:()kh.i biilai^oii ma-

ia(hia, valamely (^ehnapoii Irzcn, \giaii azon nap, Az ma-

lik (^í'h iiapormis iiilcliek az Uiilagnak meí^y lizetefere.

Ila m(;g' ik'mi aggia, níiel lr\ tilllak, zoli^ail r| wcgCk.
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Azokaert az meg' luondol Etwes Meftereknek kérel-

mére igazakra es torüenz(*renl valókra Iiaiolwau my io

akarattal. A/ w tellywl mcgiit lendolelVket es aiticulolo-

kal Joua liattw k ilicliii t\\ k iiirg erolTitettwk. Az mog inoii-

<lnl mrflereknek az o vtaiiok valóknak is hog' myiul mof-

lan s mviui Jouondo wclekbe iiieij: lartchak. K/A, hozza

tewen liog' ha ok egez cehwl ez meg mondót it wegcz-

zeknek(I) vag rezzerent wagy myndcneltwl ellene Járná-

nak. Anag valamit ellene vegezn(ui(dv, Az Bironak os la-

nachnak kyk ez warafon akkoron es wdokzerent leznek

tiz gira ezwfton maradchanak. Ennek az dolognak Emle-

kezethire es orokkc ualo eroííegere az meg'mondot otwos

meftereknek es marailekoknak is Ez ielen walo leuelet

Az my waroínnknak nai»iol)hik Peczetinek rea fwggezte-

íewel meg eroíit tettet. Mely lenel kolt az my tanacha-

znnkhól Pwnkeli napelot walo pénteken. Az Wrnak Ezer

otzaz halnan egy eztendeieiehen.

-4c niiiieniew dolgok ez kpnwechkehen inadnak arról

\\ilo tühla.

Az rt'li M('sl('i-('k idol. az niwy liaii lottos legyen.

Ks amiak liwntetefe l'elol Articul. 1.

Az t'iívhen giwlefelv felöl Articul. (').

Az C.elihe ualo Be zerzodefi'ol Ariiéul. "2.

Az UH'^Irr Reuiek felöl ottan

Az zwietes leuel felol Articul. '2.

Az hclV'cíi' h'lol Articul. 3.

Az Khed felol es az hat foriut felol (ináó kézíráááal :)

i"- az zeniéinek tizta voltáról Articul. 4.

Az Ma- iiaiafhol ide iot mester felol Artic. 5.

Az ide<<en niwiel ualo kerefkedes felol Artic. 7.

Az ozueíí' azzouiok niielefe felol Articul. S.

Az ai'an^'azas felol, i.opas felol. Ainiak lj\\utetef(í felol Articul. *.).

Az leíren'ekkel ualo tarsolkodas felol Artic. 10.

Az a|)rodok lailaíaiiak he zego(Jef(íknek, Huhaza-

*-oknak Modyarok Ks hány aprodol heres le-

íTcnl taiIrJioM E^y Mestci- an'oj Ari. 11.

5*
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Az apródok es legeiiyt'k, ha orfat^ot niyelnok Ari. i:.

Az inesteiek auagy leír'cnyck ozwereíebc ualu nu'i:

Bekell i'l Címrl -^'t- 13.

Az lei^enyeknek wroktul ualo me«;- ualafanak nioü;:-

g'arol Az Bwchii hetrol Art. Ik

Az hol r.ch Nynchen Meddiíi; es my oklx.l h'y'en

az h^i<ennek oth zal)ad()n mielni. Art. 15.

Az mclly legény ura bozzulagara az Buchw hetet,

A henyélne, Es az ky azt megfogadna az Bir-

fagarol Art. U\.

A Izet^ennyel nalo líirfolkodafrol, Es önmagának i\7.

legyen menyei MielheíTen kerefkedheffek e a

uagne Art. 17, IS

Az legények az mestereket Mykor lueg'Banthyak.

Es az leí'ormalasrol Art. iN.

Az Rezegeffegnek hafartoffagnak Byríagirol Ai-t. l.>.

Egy mester meny myet fogadhaffon, mynemw mó-

don fogadhaíTa jneg' az Mestert Ait. ^H.

Az mweknek megh olrharlnfarol. Es egy Mastol

ualo el hytegetelerewl Ari. 21.

Az ezwftnek meg oluaztafai-ol pliklx'n ualo ky ada-
'

Tarol
Art. •>?.

Az Uy h'geny myet arullya annak i')irragar(d Art. 'l\

Az mynek meg boehwlleferol Art. 21.

Egy mas aproddya jegenye el hytetelerewi Ari. ?.».

Az halotlanak (d temeleíer(d Syr afafrol az üTyw

iiK'fterek liztirewl Hciid hírlapokról Ari. -.^(V

A eg<'Z iiic^lrrrkiick rendekrl maisok l.irlaíarol

Nvlesckrol |»ana/.h'\\('i('k iiioiiíiiarol

Az nvomoi-ullak m('i;reiiile(r<')reol Ariic. ^S.

Az Oh iMcfh'i-ek gond\ iíeld N'iiregckiH'k Inrlaiíarol Arlic ?..

Az lv)lii(M)> iiw'Hrrek lliorii\ariil. alíha \alo zolga-

latn AiIk-. 'Ml

Az l.irlamiak mk-l: li/<'lrlrr<'ol. iiiclíIi xrlrlcrcol Arii <•. •>

*

A A£Övcc/ dó imtUilclühUt közeli /lugi/^// Uip^k t'^////-

kc/i ü k^^clkczö hcjiLfi/zö-^ '/'// '/- iiícijc/iik lcinclc.)Ci\^l :

Aniis? ir>(ir), dic Fühiu/ii/ cl Srhii.^liimi.
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Dccreíü um\'crácrinn itHHji.stnnn Aiinfübrcnnii (Uau-

JicpcliUincnMum tlc .scpiiltiim ulicncru/n dcfiinclrcruni

,

<fui Juturi extra ccfiini AiiriJ'Li/v\^rn/n

.

Si fiiorit ali(|iiis moiiuus ex ;ilioiii> in cix ihilcnosl i;i. [nac-

repiluiHiiu' a He4ío(I) Majcslalo, ul sepeliatur. aiil a .hidice

ejiis leiiporis. aul a seiiahi. sepellialur pi'o trihus tloreiiis, sic

el onilein nnlinc el íoiulilione, ut caNcniam (lel)eiil l'odere

Jiu'iu'sili .Mai»istri, aul ríMJerc faciaiit. Kx liis aiilcin ti-ibus llo-

i*enis íletur Maiíistris .Iiienililuis(l) fi. l. Corpiis autein moiiui

<lel>eut aulein porlare ad sepidci'iim MaL>istri Juenes(!)

Si aiitein arcideril aliíjuis alienus iiioii in doino aliciijus

Mairislri, iiullain(|ue hal)ens sid)staiiliam, (jiio se sepolliri

qiM^nit. dt^hent nni\ei"si Maiíislri in se|)idliira adesse v\ deheaiiL

sepellire juxta iescri|)liiin ordiiiem siue ullo |)reti().

Si auleni luerit ali(|uis Nobilis aiit claro jenére in domo
alicujiis Ma^istri contiiíeril iiioii, ipii solvere poliierit, fi. 3

sepeliatiir et del>ent singuli adesse iii sepidtura.

.4 kc\:eíke:zc levélen

:

15SS.

I)ie ? Novem])ris O keíivclinok végezték egész Czéhúl,

voxol adván mind fejenként rejá, hogy ez may naptól fogván

-senkinek egy legénnek is mesterremekét l^e ne vegyék, vala-

kinek az mesterremek fölmntatásakoi- nemzettség-levele és

lannl-levele jelen nem leszen.

Franciscus Keomi\('s ni. j).

-4 k\'etke:z levélen

:

I0i3 die 6. Julii, Egé.i^ c:&éhül mind idéá uraim iá jelen

levén végeztének egyenl akarattal örökké meg állandóul

hegy megtartaóáék.

Látván az ötvös mestereknek nagy fogyatkozását egész

<-zélnil az eziistnek nem léte miatt, de kiválképpen, hogy más-

iinnet eljönnek idegenek és az ezüstöt Privilegiomunk ellen

fídszedik és ez városról elhordják, De kiválképpen az ötvös

czéhheli atyánkfiai is ez ijynnek privilégiumunk tartása ellen

ezüstöt aitanak : hogy ennek utánna senki ezt meg ne me-

részelje cselekedni, de ha valaki közülünk igy ezüstöt eladna:

els vétkeiért vy^y gira ezüsttel büntettessék ;
másodszoi* két

girával, baiinadszoi- liáiom girával. negyedszer ha még isineg



70

nem •-/.uiiiiék ez iMiiiIrlé^ekkcI. Irli.il \ ;il;imt'iiii\ i r/n^lol cIíkIii;!,

annak az árának ('l\('lrl(\rl iMinIclodick. Krro ö ke^^vclnick

lejcnkint \oXnt ;i<l\;ill. coniil'lilllll ;ik e- IIM'l^íl'íll I ák.

( ii'«'ii(»riii-- lioiic/iikii ni. |».

(Krodetije a/ Erdélyi .Múzeum levéltárában IH negyedrét alakú

papir levélen, a teniiebit közídt késblti beloldásnkkal.i

Ugyanennek a czéliszajjálynak e^^^y másik |)éidánya megvan
pergamen lapokon l()27-ból ezzel a czímmel

:

A/ tiszteletes colosvári ötvös mester<'k céhiröl vab) levél,

Uielyct ugyanazon jámbítr öl\ös mesterek kirelmii-e magyarnyelvre

fordított Szegedi (ieörg, akkoi- (t. i. ir>Gl-ben) colosvái'i nótárius.

A cziinlap bel.>c oldalán aranynyal .szegélyezett néyy-

ózöcjben ez a bejegyzé-t

:

Deseriptum per manus Slepliani Pálíi l{n\«'di. Ser. Dni

Gabrielis Bettiden, dei gratia Sacri Rom. imj). et Tranni.e Prin-

cipis. Cancellar. Maior. Scribae et, Jurati Notarii. Anno Domini
.Millesimo sexcentesimo vigesimo Septimo die vigesima Mensis

Deeembris. Prudent. et cii-. .Mi( liáele Éppel et Steph. Seres Celia^

Magr.

Ezen a példányon a fennebbi 1613. jul. 6. bejegyzé-

sen kívül még ezek a feljegyzések olvashatók :

Ex Enchiridio Decretorum Regni Hungariac ct Tran.\-

áilvaniae deciiptiun.

Aurií'abi-oruni IVaus (si <piae est) tollenda. Solent enini

secundmn niareani argeidi conNCMiire cuiii interini pondus

auri j)ereepti iulersileant. In posteruin igilur sicuti argentnni,

sic etiani amiim pondeial ur, si(pu' restilnahir. A. loHS. S die

Mensis Decendiris Meflgyesiiii. iii lieiieialiluis coniitiis ron-

clnsnm.
¥

Az apadás niiati nem lehel meg az aran}mi\el i^ eg\tdt

az köveket is mérni, bogs in iniegiiim rest ilualtassék, az l>e-

adotl maleria, melvel az tz ni liíjnidam maleriam elemeztet.

Kz penig rnegessik minden malerialtan, nndyel (dsa^/lani szok-

tak. Még az viz is beiV), jníg az kaj)osztás bus bemic; igazán nn'glV),

és ugyan leve loszen : ^ie nniumef ai'geidinn, dimi Insiin aj»lum

ab igni rcdditur, panbilim íonsinnil iii- ab ÍL;iie. ll'>l I. '? sepl.
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.1 Víiradi ntvö>iök válaszd a knlozsvdrí ötvösöknek Jtozzdjnk

intézett knutéseikre czéhügt/ekbeH. Várad. liíOS. decz. í\

BöU's és tisztelend és czéhiiiester urainknalv, \ci\

és iijú kezenséges czéhben leve ölves urainknak, kesze-

netünknek ulánna l)arátság-()s szolgálatunkat ajánljuk

Kegyelmeteknek, ezt mii Kegyelmetektel tisztességes

barátsággal vesszük, hogy Kegyelmetek ebben ez dolog-

ban minket el nem felejtett, és az Kegyelmetek intését

jó néven is vesszük, igazluk(!) és jovaljuk, liogy Kegyel-

metek minket az több uraink kezzl el nem felejtett, jóvá

haggyuk: de a hol Kegyelmetek azt írja, hogy az minem
legények hynpeller helen myelnének, Kegyelmetek azt

mondja, liogy nyolcz forentot vegyenek rajta : ez mine-

künk úgy tetszik, hogy mikoron fél esztendt laknék és

annak utánna be akarna menni, babát 8, nyolcz forént legyen

az büntetése, annak utánna ismét ha ki menne az hympellér

herre(!) mylni, tahát kétannye legyen az büntetése, harmat-

szor oztán az után is ha ki menne hympellérkedni, az meste-

reknek nylvánvaló való bosszúságára járna, soha semmikép-

pen be nynkel(!)* fogadni, hanem újonnan szegedjék be apió-

dul, mert vannak sok legények, kik himpellér helen lak-

nak, mert az ilenek külemben meg nem sznnek, mert

olyan helen kyenyeben (!) veszi az hasznot. Továbbá Ke-

gyel(!) az apródok fell ezt irjuk, hogyha valamel apród^

ki czéhhelen lakik, az urától elszeknék, másutt lakneyek(!)

fél esztendeig, addig az ö uiához meg nem jüne, tahát

azon szegtségre be ne vétessék, hanem újonnan szegd-
jék be az urához. Az hol Kegyel(!) azt írja, hogy vala-

mely apród czéh nékl való ötvesnél tanulna, nekünk ez

úgy tetszik, hogy ezféle inas fizetéssel be ne vétessék,

• 1'. i. nerrj kell !
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hanem czélibeli jániboi mesterhez újonnan heszeí^edjrk

és jámhoiúl kiteltse esztendejét. K('gyel(!) minekünk az

him|)elléi mester felöl semmit nem írt, hogy miképpen

vétessek be. Azért im my Kegyel(I) írunk, ha jóváhagyja

Kegyel(!): ezféle liinipollérmester, ki országbeli ötves-

mestereknek nyilván való bosszúságára legényeket elhi-

teti, nekünk úgy tetszik, hogy küleml)en be ne vétessék,

hanem adjon négy gira ezüstét, és az czéhnek minden

igazságát megadja ; eííélékrl szólunk csak, kik czéh helen

tanultak és kimennek apró városokra himpellérkedni az

czéhbeli mestereknek bosszúságokra. Továbbá ilyen kéi-

dést kérdünk Kegyel(!), hogy nem messze itt mü kernyü-

lünk(!) vannak oly várasok, kiknek czéhek vagyon, kiben

mesterremekel is csinálnak azok az mesterek ott az ker-

nyülek(I) való falukban, vannak ötvesek, kiket pénzért

bevesznek kezekben, ugyan mesterremek nekyl, azért azok

az falubeli és városi czéhbeli mesterek ugyan legént

tártnak, inast szabadítnak, az . . . vagyon más város is,

kibe czéh vagyon, de mesterremeket nem csinálnak,

hanem tesznek csak valami fizetést egymás kezelt az

czéhekben, immár ez kernyl is vannak appió várasok és

falvak, kikben mesterek vannak, azokat is pénzért be-

veszik kczikben. az olyan mestereket ezek is legént és

inast tártnak, legént is szabadítanak : azéit illik-e ezek-

nek legénjeket megtartani a vagy nem, mert ezeknek

egyik sem csinálta meg az mesterremeket, azért lehet-e

ez, iiogy [)énzért egymást bevegyék, mesterremek nélkül,

ebbl ti Kegyel(I) jó választ várunk, mentl hamarább

lehíit. Isten tartsa meg lü Kegyel(I) minden javával.

Ez h'\(''l iialol N'.nadon szent András na|)ja után

való csetertííken, .nmo Doiuiui 156!).

(IV li.)

Gywlay Mwivrs b'eirncz

Athynay Ewtves Márton

az tol)!) uM'stíMrkkel egyetend)en egész chéhel.
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^Kredelije' össz«'raíras/.t(»ll Uotlös papírlapon, papírba nyo-

iiimII viasz[>»*oséttel. nit'ly czíiin'rpajzsbaii kH szckcrczc között

triiiplomi kt*l\iiot ábPiázol, a píH-sétc körül ozzel a fVlii'altal : Siiri-

Iiiiu Aurilabronmi \'ara(li<MK az Iirilólvi .Múzeum li^v('»ltárábau.)

16.

//. János (Zsigmond) kírdh/ nj/ilt rendelete^ ineli/ben a ko-

losvári szabó rzélnnestereh' kr'résérc megíiUjo a szathnuíri és

nr'fneti szabóknak (a kik)irk egy ér folyamára me</en(/edlc

aráikkal a szabad kereskedést a kerített uárosokou kiviil

}ninden helyen és i'rtsáro;?, de az ér leforyéisán túl is sza-

badon kereskedtek Erdélyben), hogy ezután árúikkal szaba-

don járjanak és kereskedjenek, elkobzás terhe alatt. Gyula-

fehérvárt, ir)67. szept. 27.

Joannes Secundus Dei giatia eleclus rex Hungáriáé,

Dalinatiae, Croatiae etc. Fidelibus nostris universis sin-

gidis (lominis baronibus, spectabilibus, magnificis, egre-

giis. iiobilibus. comitibiis. capitaneis, praefectis, castel-

lani>. provisoiibus, oííicialibus aiciuni, eoiuiuque vices

geientibus ac prudentibus ciicuinspectis magistris civium •

iudicibus nostris regiis et iuratis civibus quarunicunque

civitatum, oppidoium, villaruiii, possessionum, cunclis

etiam aliis in regno nostio Transsylvaniáé, quocunqiio

olVicio ac praefectura ubilibet fungentibus et constitutis,

niodernis et futuris, praeseniium notitiani habituris, salu-

teni et gratiani.

Fideles nostriprudentes cirf-unispecii Ladislaus Blasy,

Gallus Man et Michael ^^ ogner, niagistri cechae sartorum

civitatis nostrae Coloswaiiensis, in suis ac reliquoruni

sartorum in ipsa civitate nostra residentiuni nominibus

et jiersonis exposuerunt nobis biiniillime : Quod Nos anno

superiori rationem habentes ingentium daninorum, quae

supí-rioribus teniporibus inbabitatores opf)idoium Zath-

niar et Nemet bi pei- varia disliirbia accepissc dicebantur,
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iiiiiveisis magistris saitoiihus illoruni opjúdoruni, qno

vitáin eoruni et l'amiliae coinniodius sustcntaie valeren!,

rleiiienler annuentes et concedenles (luxissoimis, ut ipsi

et quilibet eoium infia decursum unius inle^ri anni, arti-

ficium et oj)eras eorum libeia exercere et eas ubicjue in

omnibus oppidis, villis ac possessionibus ((íxemptis civi-

talibns niuratis, in quibus coUegia certis legibus et con-

suetiulinibus circumscripta sünt) ac etiani libeiis nundi-

nis rl loris hobdoniadalibus, instar leliquoium sartorum

cechani seu confraternitatem observantinm, liberani ven-

dendi habeient potestatis facultatem. Qui quideni cursus

annuus, licet iam exactus sit, tamen praelati advenae

saitojes, et hoc respectu ceteri quoque forenses et ex-

terni negotiatoies contia vetereni ipsorum exponentium

ac reliquarum confiateinitatum sartorum civitatiim no-

straruni Transsylvaniensium libertatém et consuetudinein,

eodem indulto et annuentia nostra uti, operas exercere^

ac vestes sarctas et paratas ex partibus alienis in Trans-

sylvaniám inducere et venditioni exponere non vereren-

tur, in manifestum píaeiudicium et maxinmm damnum,
tam exponentium quam reliquarum confraternitatum civi-

talum nostrariim, nnde snj)plicarunt nobis piaet'ati expo-

nentes in suis ac lídiquaium cecharum civilalum nosira-

rum Tianssylvanarum nominil)US et personis hnmillime,

ni nos eosdem in eorum antiquis lil)ertatibus, legibus et

consuetudinibus, [)er nos iam coníirmatis, clementer reti-

neri et conservari facere dignaremur. Nolentes igilnr eos-

(lí'iii í;\ (lel)il() i<;giminis noslii olllcio. in antiíjuis eorum

praerogativis, per serenissimos Hungáriáé reges ipsis con-

cessis et per Nos gratiose confiiinalis, tnrbari ncI molr-

stari, snpplicalione eoiiim regia bcnignitate exaudita et

clementer admissa, Fidelilalibus N'rsliis iiaiiim serié com-

mittimns cl mafidamns íirmissinic, (pialinus visis |)rae-

sí-nlibus et praemissis sic se liabííulibus, universis sar-

toribus í'orensibns oA advenis exercitinm ojtriaruni sua-



rum interdicere et passiin in sini>ulis (•ivitatil)us, oppidis,

villis v[ possí'ssioniluis palám piomuli>ari <M prorlamari

t'actM'o deheatis, ne quispiam exlra cecliam, seu coiiíVa-

lernilalcm ooinm, ailiíicium s(mi op<Mas suas exercere vei

exlranea vesliiiu'iila in pra(Mudicium ipsoium iiuluccie,

vendilionitjue rxponere suh amissione eonindem aiideanl.

Si ipii auleni conlumatia ducii, id lemére altenlare, el liuic

manda!(> noslro sese opponere non vereienlui , rebellesque

l'ore oomperirenlur, alqu(^ oh id iacturam reinm el ves-

lium tacerent, non aliis, sed sihi ipsis et eoiiim lenieri-

tati impulare debebunt. Seeus igitur nulla ralione í'acere

piae.sumalis, praesentibus perlectis exhibenli restitutis.

Datae in civilale nostia Álba Júlia sal)bato pioximo

anle feslum Beali Micliaelis arcliangeli, anno Domini

Millesimo quingenlesimo sexagesimo sepiinio.

Joannes Eleelus Rex m. p. Michael Cliyaki

cancellarius m. p.

(P. b.)

Hátán ké.ycbbi íráóiUjl : Az Szakniári és Szakmárnémcthi

szabók ellen való privile^iinii, hogy iieni szabad behozni az 6

mveket Erdélyben sokadabnokl)^!! jiruini nekiek, melyet Já-

nos király adott.

(Eredetije liártyán, viaszba nyomolt papír-pecséttel az Er-

délyi Miiznirii levéltáráhanj

17.

Bótliory htt'dn erdélyi vajda oklevele arról, hogy a kolozs-

vári szabómesterek saját maguk, mint a többi erdélyi vá-

rosokban lév szabóczéhek nevében protestáltak az ellen,

hogy kid- és belföldi szabók, jelesül pedig a Kolozsmonos-

toron lakók kész ruhákat áruljanak a vásárokon. Kelt Ko-

lozsvárt Í57i decz. 6.

Nos Stejibanus Ijátíioiy de Somlyó waivoda Transsil-

vanus ac Siculorum comes ele. Memóriáé cornmendamus
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per praesenles, qiiod circuinspecli Mailiiiiis Zaljó et

Michael Zylas inlialjitatores huius civil al is Colosvar suis

jnopiiis ac nniversorum reliquomiii iiiatí-istroruin saicto-

iiiiii laiii in liac Colosvar, (juaiii eliaiii aliis civitatilius el

oppidis uhivis in hoc reí^no Transsylvaniáé contraternita-

lein seu cechani tenenlium n()niinil)iis ei in personis

nostrain venientes in praesentiani per niodum protesta-

üonis el inliibilionis Nobis significare curavit in hunc

nioduni. Ounliler essenl plerique extranei seu forenses

sarclores in diversis locis, signanler ver in oppido Colos-

iiionoslra degenles, qui conlra anliquani consueludinem

el liberlates ipsoruni sarctoruni in coníralernilatibus exi-

slenliuni. vesles sai-clas in niindinis et foris circumferre

et venuni exj)onere consuevissent, in praeiudicium el

derogamen lil)erlatis ipsornm prolestanlium maniíeslum.

Qua quidein proteslalione niodo praemisso coram nobis

facia, praelati Martinus Zabo el Michael Zylas, nomini-

bus et in personis quoruni supia praedictos universos

sarctores exlraneos et forenses ul)ilil)et exislentes el de-

genles a circundalione el divenditione vestiuni sarclarum

ubilibet fienda, iniiibuerunl contradicendo el contradixerunl

inhibendo corani nobis publice el nianil'esle haiiiin noslra-

I Ilin \igore et leslimonio lillerariiin.

Dalae in praedicla civitale Colosvar feria qninla in

fest Beali Nicolai episcopi, anno Doniini Millesimo qnin-

genlesinio sepluagesinio primo.

P. h.

Lccta.

Hdlúii : Prolcslatoria Sarclormn.

(Kredelijc püpíioslci nyoimdl Lr> lii'ilpí'csóllc! az lu'délyi Mu-
Zfiiiii \i-\ «'|l;n;'il);iri, i
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IS.

.1 segetiri'u'i szahóczéh a nei/t/szehcni szabóczélinck, ntchj-

ben hcjelentik, JiOiji/ ezután k is fognak árulni ukrtszercs

ruhákah a rdsáiokon, mert csak ú(j}/ tudnak versc}iycz)d a

brassaiakkal és az erdéh/i (*nia(/narorszá(jhy) szabókkal a

rásárokú)i. Set/csrárt Ly74 márcz. 6.

Laus l)eo.

rnns^reii Grues unnd guellwilli^en Dienst sanij)t

^^'ilultsclllInií alles Heiles unnd Gliii>khs vorann ele.

C^uefor, ersanie und weise Herrnn die G^echmeister

sauipl den Millgenoss^en euchrer eriiger Ggech der

Sclineider wens E. W. allén sanipl wol gienge, wer uns

allenthalben ein gross^e Fraid von E. VV. ^ueliören. Wiesl

uns auch nacli deni W'illen Gottes in C5jndiger Gesundt

Gott Lob.

Ersanien und weise Herrnn dio Csechmeister sampt

den andren wolwejsen Herrn eurer Miettling ! Es komme
E ^^^ c^ue Gedechtnis, wie das mier aus unsjrer Statt

und G5eclie fuer Jaren hetten fuergenommen, wiewol

nilit one grossze Lrsacli : Nemlich c^wiefache Kleidiing

zuefieren. Und dieses die Ursach hali E. W. ])is5her otíl

gennpgsaui vernonien und gehört. Nemlich erstlich von

der Croner wegen, welclie denn E. W. nichts scliedlich

nach beschvverlicli sein, als uns, wen E. W. weis vvoll,

das sie luederligen aulV die Jarmergk komén, die mier

miss3en bavven. Am andren Teile so isi dieses unns auch

seerh beschwerlic-h unnd zuewieder, das E. W. nemlich

wan die Groner auíí einer Seylten, ír aber her wieder

auíí der ander Seylten eure grosser Pündel c^wiefache

Kleidung in Geslalt, als weren sie gar verdingi und ver-

sprochen, oirenllicli vfrkhaufí'l. Dieses mir nue guell

wiss^en, wen es isi olli geschehen unnd erfunden. Zuem
drytten komén die Magi/ar Orázagy, als vom Monostor,



Eny('dt(I)' uiul aiis allén Meriíkeii. maciién die Klcidiinii-

nat'li alleni \ leis. wie sie der Man be""ert. Dicse ohíje-

mellen die koiuen aulí allé Jarniergkli, stan niclil nach

deui Los, als ein unszrichter, sondern nach irein Gefallen

vor an die Spiecje, seind auch biszlier gleicli in unser

Stalt C5ue gewönliger (^^ejtt der Jannerg konien, sie aulV

einer Seylten, die C.ronei- aulí der ander Seylten, niier

siend niclit irey gewesl, sonder gebunden, die aber frey

und irot^ auch wer in solches wold werenn. Dieses,

Liebenn Herrun. ist unns serh schedlih unnd c>^ue\vieder,

das niier nenilili niiess3en niiti uns^ren Augen c^ueschen.

\vie uian uns nemlili das Brod vor dem Mául hinweg

schneidell. ílabenns 1^. W. oll't fuergetragenn, E. W. halt

uns auch bissher nur so láng aulígehalten nnll dieseni

Verheis und \'ertröstung, irh wöllett dieseni alleni vor-

konien und es den Groneien weren und aucli andien.

Wie mier aber s^ehen, das irh bisher so láng niis dieses

verheissjen halt, aber nie kein Dieng darc^ue hall wellen

anfahen, sondern irh viel unter E. \\ . solches auch

thuenn, wie obgeniell unser Verderben, sich aber yemer
nniid fori aus^slregkl alsó nenilich, das irh viel in kur^er

,:^eitl die dann l'or Gewand, Kleidung habén gefuerl, ver-

iiiigen nur kauni gro ( ! ) Árbeli ^ue niachen so seinl sie

verarinel.

I).iiiiiii soll 1']. W. saiiipilich wisseii, das niier dieses

einlríícliligkiiclj bey uns liabeiiu bcschlossenii. das wier

uns luerder niclil wellen alsó lasscii aiiriiallrn, sonder

die weil mier das SchiH'iderliandI wergkh aucli habén

i.'í*h'iiiet, sowol als andir. cin veden unser hienrurt sie

macli(;n wierd so besi crli Ncrniog. W'en die Leiili seind

niir so gí'h'il, das s'\o. nach guelter Árbeli Iragen. darumb
misseii miei- uns .micIi dem gmm'jncn \'olgKli und der

Zí'jll ii.icjii írlilcii hií'sí's. wcise llciinn. iiabí-n mier

' A. Ili. íJiNctI.
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unsrr ?\olt wrgen E. W. so cin leli igklih uiul i;iitlii>klih

\V("lItMi lueiIrcgtMi dnrch di(\s(^s kiuM^'^ Srlircihenn, diimil

sili K. W. lieniai'h iiiolit Ix'scliwrr alxT Mcgeti(!) saircn^

mir liiittens oiie K. W . N\ iss^cii i!:<'toim.

HicinitLix't'ídcii mier E. W . uiis^rom li(^brn (loll. in

sejnen ijrnccligdi Sclmcttc^ und Scliirin

hatimi Schí'Sjuirirkli, dic 6. Marlij Anno 1^71.

leli Leonhcrd Miiisl, allcslcr

CseugnKíislcr. SlcIVan KhaiilV-

niann, mcin Millpi ikmIci'. Dnr

C^^ccli abcr Pi-iK'dciscliaffl dcr

Sch('S5|)ui-g('.r Sclincidci'. K. \\\

allc Scjll guo.tlginn('r.

A szrlx'iiiek niásolahíhau, Id. ;il;'il>lt ;i köv. (kl(^\('lel.

)

19.

.1 szcbeni szabóczéh lerele, inehjben megküldik a kolozs-

rári fizabóczchnek másolatban a serjesvárí szabóczéh ama
levelei, mch/ben a szebenieliol való elszakadását és a két-

szeres niákíiak ezután a vásáron is való árulását jelenti

be. Egyben kérik a szebeniek a kolozsváriak tanácsát is.

Szeben i574 márczius 20.

Fors5Íchlig. cisam, weis llcnnn, unnsicn (jiucs unnd

steltíí Freiiultschalítt say Eurh. WíMshoytt ziie yederzcJU

vonn uns zuelbrann etc. Ersamí% fuersilitig, wíÚsíí llcnim.

I']. W. allí' sani|)t wol gchcn unns zuc yederz(íyti von

K. \\ . <'in Fiaid ist zuoherenn. wist unns aucli nacli

díMin Gnaden íjottf\s in c^yniligd (íí'snndhcytt, (iolt

ha be Lob etc.

Ersann. vois^ichiig. wííise Ilorrnn vonn (Iít ganl^cr

<*rbligei- C^í'cli I Es ist unns nin gedí'.nnglh dcr altcn

Frí'undtsrbalVt unnd \ Ci r<'jniguíig, so r^wicsídicnn niinsicii
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V^orellcicmi í^c.woseii isi, iiiiiid aiicli nach c^wieschdin

unns his aulV ilirs<íii Tagc. welclies mir auch unis(!)

hirnt'orl wilhii ln'llí^iss^igenn. das solchein FiciiicJtsclialít

c^wischcmi uiiiis mag (Mhaltciin wnrdenn.

Krsain, vois^ihtig. wcisc HeiTnn I Nachdciii E. W.
wol weis das mier l)is auíl diese yelzjgl(* Z(*ylt von wrgen

der mi('tarl)ett* iinciczue oins geweseii sein unnd eihal-

tenn halxMin. von wcgcn nnnsrer altér Gerechligkejtt. so

inier dcn dariber liaheiin. das kcjníT c^wisclirn unnsrer

-Mitlieng k(Mn(í c^weifache Arbctl IVcy an die Stang autí

den Maiglli ist czu(" inachíínn oder l'eill czue hal^enn,

czue veikhaunen. Ursacli diese, damit sih der Arm nehen

deni Rriclienn niegf^ kennen eihallenn unnd a-iich der

Lonn-Schneider- iielxMi deni Margkliácluieider^ lehen

kann. SoIcIk^ Ursarhen angesehenn unser Vorelterenn

und mier auh his auíl' diese C^ejtt sampt E. V\ . nicht

vor genuegsam k(;nnen erkennen, das solches geenderl.

solt Wf^rden. wo solcher aher nacligegel)en solt werdenn.

kan K. \\. allé sanipt wol daiaus schliss^enn, was daiaus

volgenn werd. " Xix anderscli den ain gios^ \ erderhen

vielei- aruK^r Pri(íd(M-, so c^wicíschen uns sií^nd und c^wie-

sclicn 1*^. W. allc sanipl. W'eill aher ersanie, vors^ichtig.

weis líerrnn L ns^re .Vliltprieder, die Scheópurger nilit

alhíin ye.c^undei', sonnckn- auch c^uel'or (ítligniall. so M.Vs.

woU wejs, aus solch(u- unns^rer Bündinis, so sie denn

niill unns geh;ü)t halxínii allé sanipl austi'ettenn wclleiin

niiiid die. e^vvifífaehe Kleydung an á'w. Slangcni od(M" aulV

denn Maigkh wellíMin niachrn. w<dches innen his aulV

dií'sen Tagc nichi c^negelassen isi worden sanipl Bew il-

ligung I']. \\ . allé sanipl. Naehdeini sy<' uns vel^l wie-

deiunih gcschiiehrii liahcii aulV rin Naycs uiiiid solehes

|{'''niiiird\;i. "S/rirödölI \\\\\y^ ; iiiciíiTiKirlrsrr k(''szüll i-iili;i.

- " Vtillóiiii ví'S" s/,.*d)ó.

•* « Ví'ísí^i-iníví'S)) s/.jd»ó.
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wiedrniinh lu^^rmm iiml eiulliclí ItcV iiiiuMi hcschlossen,

das sye die C5WÍ('ra(*li(Mi Klevilmití inaclicn \\rll<Mi, dov-

halhíMi so ul>rrschii»k(Mni iiiici II. W . <Miie Aus^schrictTt

iirs BrietVs so sir aii iimis liclcii linhrii. in wrlchciin

sohn'ihrnn \\. W . allé irr Mejnuni*- uiul lM't>(',-,>n \'er-

slchrn.

Dí'rliaihcini liahcim iiiicr I*]. W. allé sampt als mins^ren

ruiiMllsvtMwaimh'ii iiniid Ficiiulcn soIcIkís wellcii zikí

sclireilKMi, ílamill \\. \\ . allé sampi wcllc ejne \\'aniuni>"

iiiiMiiirn liaheii. ilciui rs 1^]. \\\ éhen so wol anlrieíVe als

iiiins. So íMetlenii luier 1^. \\'., das E. W. éjre Mejnung

mit! Giietldingkemi hieraulV iins aulT das helieiulest, so

irli kindt ziie Antwort uiis geheii wellelt, denn endÜich

inier welleiui nichts vergehen one R W. Vorwilligung

iiniid \or\vissenn von der aller Gerechtigkejlt, so mier

von unnszern \ orelterrenn eilangeü habon.

Ks s^ay den. das die ÖheikejU oder der Landfierst

hierin solches telt. so kennen mier nicht dawider. Denn

\i. W. welle die Sach vleiss^ig hetrachtenn, was vielen

arnien Gesellen es ^ueni Schaden werd gerreichenn, denn

mier niht das unnszrigt hierin s^uechen, sonder vieler

armen wie K. \\ . denn spieien kann. Denn von E. W.
wellen mer(!) niht ahstehen.

Iliemit tliue mier \í. \\\ aUe sampt dem liehen Gott

in sein Scluiel^ und Schirm heí'elen.

Dátum aus der llermenstadt denn 20. Mártii ir)74.

Ilannes líomlescher. Blas. Wejs
elteste Zechmeister sampt der

ganc^er C^ech ll.W. guettwillige

Freind allé Zeitt.

Külczínie : Denn orsamen und rors>;ichliií'enn, woll wejsenn
Ilrrrnn C^eehmcistor sampt der ganc/;er Schnoideregech c/,ue

rjauscmhíirLikli. unn^renn günstit-cnn Herrim unnd Friedern
/n»' Henndcnn.

(KiTíletije, HK'lyen csak ;i pecsét nyoiiiM lálszik, ;i/ Erdélyi

Nemzeti Múzeum lcvéltárátj:ni.)

Komffld-könyvtár. VII '^
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20.

A kolozsvári szabóczéh állásfoglalása és uf ásítása hihül-

ánl leinek arra a (/y ülésre, mehjet ezek a tbhi eráéh/i

szabókkal larlottak az idegen és czéhen kiuüli szabók ellen

irányuló niozí/aloniban, arra intvén a szöretkezeíl szabó-

czéheket, hogy a fejedelemtl kiváltságlevelet kérjenek arra,

a mi eddig közös megállapodás volt az erdélyi szabóczéhek

között, hogy f. i. ^kétszeres rnhákat» (t. i. bélelt ruJiákat)

vásárokon nem ándnak, mert az a i< váltómíves* városi sza-

bóknak volt eddig fenntartva s a vásári szabók olyat nem

csinálhattak; továbbá, hogy a brassaiak az Oltón innen ne

hozhassák vásárokra az szabóm íveiket. 1574 nov.

Inótcuctío magíótrorum per áarctoreó confraterní-

tatió Coloóívaiienóió ad congregationcm relíquoruni

inagiótrorum áarctorum alíaruin civifatum Tranóóyl-

vaiiienóium ad fe.^tum Catliarínac virginiá^ proxime

i'enturum indíctam expedltorum.

Céhül az kolozsvári mesterek ine^háiüák vetették,

hogy ha ezt a dolgot az idegen és céhen kl való eniherek

ellen országúi szahók kik volnának csak siniplex precep-

toiiával akarják elévinni, amint ekkedig rajta igyekeztek,

jieni leszen állandó és ers, mert ha szinte az ö könyör-

gésekre ;»z praeceptoriát megaggya is az rejcdelcm, de

conditio nélkül nem adja, minthogy azeltt külömhcii

nem atlák, lianem úgy, hogy ha ez az szahadság, az

prerogativa, az városheli és céhtartó szahóknak régi ieje-

delmeklül megengettelelt volna, arról penig sohol egy

csepp jíiivilegiiimok sincs az kolozsváriaknak, hanem

<-.sak [)rac(eptoriájuk : azért az kívánságnak .i/. praece|»-

foriák mellí'll roiKJanientnniaí!) nem lehel és kárha leszen

iniííd az inniik;i. mind az kölcs(''g és l()l>h nehézséget

lógnak vélle lelni, hogy nem hasznok !)«' ha privilegiom

1 Nov. 25.
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volna valamely városbelieknél rz szahadságról kivált-

képpen, avaiív ha valami p(M*-lblla levelek volna arról,

a mint yzentek ö kglmek az föhb városbeli uraim, liop:y

kétszer is nyerték meg az hnrA.uii iiraini ellen azt, hogij

keL^zereA ruhát ne c.íinálnánaL' eó az 0/li(!) vizén

innét ne hoznák és egyél »1> itiegrnek ellen is akár pri-

vilégium volna s akár sententia levél, szabadon könyörög-

hetnének mellette és az fejedelem is ugyan köteles volna

az megtartására. De külömben nem tetszik hogy laraggya-

nak és kölesének emellett kglmeik, hanem kiki mind

az ö várasába elljen céhi szabadságával, de hogy kl
valakit közönség^es sokadalond)a privilégim (!) nélkül meg-

károsítsanak, nincs, nem is lehet jó móggya.

lm ez ö kglmeknek iidvább tetszenék az itt-való

szabóknak, hogy az egész országbeli szabók egyenl

akaratból választanának bizonyos személyeket fejedel-

münkhöz, suplicatio által adnák eleibe az fejedelemnek,

hogy nekiek, az kik céhbe vadnak, az nagysága várasi

oltalmára háborúságnak idején kiváltképpen való terhet

kell viselniek, porral, golyóbisokkal, hadakozó szerszá-

mokkal tornyokat kell tartaniok, annak felette myekke,

az^fejedelemnek is hadakozások idején sátorok építésébe;

mibe szoli»álniok kell, azért ezen kül az közönséges adóba

is fizetniek kell, mind soldosnak, mindennek városokról,

mikor fejedelmünk népet kivan, mely dologba az idegen-

nek, céhen kül valóknak mégcsak hírek is nincsen. Ez

okokon penig nem lehel, hogy az idegenek, céhen kül

valóak is szinte olyan szabadsággal éllyenek, mint ezek

azokáérl miké[)pen hogy mindeddig az régi eleinktl ma-

radott szokásból bejött törvények és szabadságok ez volt

az céhbeli szabóknak, hogy meg az Oth (!) vizén is innét

az brassaiaknak ruhát hozni, árulni szabad ne ltt volna,

sokkal inkább [)enig céhen kül való mestereknek, idege-

neknek miét árulni nem szabad hitt volna : abba ez szokás-

ból megcrsöílött és fejedídmektl megtartatott törvénybe

nagysága is fejedelmi) nk ersítené meg, adna necsak
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valami sim[»lex praeceptuiiát, lianeni u<4^yaii piivilé^^iomot

is lólla.

Az kétóxereó riihqk cóináláóa felöl penig az igye-

nesséííet, módot adjátok az fejedelem eleibe, hoíiy kötött

dolog és mind az két-tele míen való szahók közt, tudni-

illik kik válfó-míc.iek és vááári-míeáek között régtl
lógva ohserváltatoH. hogy kctózereá ruhát áokadalomba
ne áróljanak(!) az ruhák elvesztése alatt. Ennek pedig

oka az volt, hogy elíéle kétszeres ruhákat és egyéhh fö-

ruhákat az váltó-míeseknek vigyenek és azok csinálják,

miérthogy azok anélkül niíekbe megfogyatkoznának, éle-

tekbe is. Erre nagysága adna concessust(!). Ez fonda-

mentomokon ha mit é[)ittetek ez állandó leszen és emel-
lett az kolozsvári uraim is kglmetekkel, az több város-

beli uraimmal együk ^ készek munkálódni, költeni, fáradni

Miért hogy penig az simplex praecej)toria mellett efféle

ruhák elvételébe azeltt kárba estek és országúi az uraim
nem segilettik bele ket, ok nélkül való költséget oly

dologba, kibe azeltt foigottak és kit készertetf- vitelébl

fondamentum nélkül valónak lenni megtanullak, neu)

míelhetnek.

Jjivilj'isokkiil cUáloll rogjiliii.izváiiya a kolozssári sziilx'trzéh

ír;iliii közi :iz Er(l(''l\i Muzeuiiil)an.)

21.

.1 liü.ssdi öírö.s czéhiHCsIcrrk ímlHÍtják a kolozsrdri trös-

rzrhet, hníji/ a Berzcviczy Márton állal kiftxjá^oU ezüst tála-

Lat mefj))r()báUdk és rnr(/frlclünck, 1 ^i latosnak találták.

Kassa i5S^i jan. tJ.

My l'^ítvos Mibály és P]()tvüs Gáspár kassai ezéh-

niesteick ('s mind az közíüiségcs mrslerí'k cgcsz czéhül.

Köszíinetünkí't és szolgál.ihinkal ajáidiidv ly Kfgyel-

1 Kí^yíill holycll.

'^ A. rti. k/aivszcríh-ll ?!
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ineteknok initit li>/.leleiulö ikmhcs iiiMinknak, mind l'ejen-

ként kéváiumk az MiiultMihaló Uristeiiliil IV Kci»"yolm etek-

nek egész ezélu'il ez uj esztíMulölxMi miiuleii lelki és lesli

jókat, eirészséiíet. I»ékesséií:el és ht)sszú életei.

Továbbá ez fell akaránk ty Kegyelmei éknek írni,

hoixy ez elmnlt napokban jöttének vala my élnkben két

jámbor mesterek ty l^iiyrlmelek kzzük S(M(»s István és

Berekzazy Lukács, panaszolkodván miképpen írt volna

Herzewiozy Máiton reájok, boi»:y nem csinállak volna jó

ezüstbl az tálakat, az mint az véí^ezés volt tizennégy

lottra. My penii*- az keiryelmek háborusátiát látván, vá-

lasztánk két jámbor mestereket kegyelmek mellé és

kikéreitnk tle az tálakat. Az sykyeben kivágván meg-

próbáliik i!) és iigy találuk(!). bogy feléri jól az tizen-

négy lótott (!)

Megent küldénk bárom mestereket kegyelmeknél

és megrmondották, bogy az ezüst jó jámborul és igazán

myellenek Nagyságának, az próbára azért Nagysága

méltatlan cselekedte ezt rajtok. Nem tudott ez ellen

egyebet mondani, banem azt mondotta, bogy egy lantz

kenéz (!) niia cselekedte, mert azzal próbáltatta meg az

|)robáló mester szolgájával : Azért im ty Kegyelmeteknek

küldöttük az egyik próbát, az másikat penig itt tar-

tottuk az Czéh ládájában, bogyha valamikor kelletnék

€z után is az jámboi- urainknak, segítség^^él lebetünk

nekiek.

Bizon}', bogy az uraim levelet is nem akartak adni

kegyelmeknek, mert ty Kegyelmetek is nem küldött

my nekünk Gzéb pecséty alatt levelet.

Azért Kegyelmetek ne ítélje azt, bogy értelmünk nem
volt volna arra, hogy nem kellett volna kiadni az Czéh

pecséty alatt való levelet, míg az Kegyelmetek pecséty

-alatt való levelet nem lioztak volna; de az uraim látván

az mostani idnek állapatját nem akarák ö kegyelmeket

fárasztanya.



86

Ulen lailsa meg Kcg\ elmeteket egészségben nagy

suk nj esztentlciglen.

Dalum Cassoviae dic 1*2 mensis Januaiii, anno Do-

mini 1584.

Cassay Kötvös Cheh
Mesterek etc.

Kiil.í czíiue : Ez levél adassék Koloswaralt az koloswary

Eötvösök (Iheh Mestcrynek inind ci^cz Chehwl nckwnk bizo-

dalmas wraynknak.

(Eredeti mz Erdélyi Múzeum levéltárában.)

22.

.1 kolozsvári, szebeni, brassai és beszterczei ötvösök foh/a-

modványa Báthory Zsigmond fejedelemhez a fejérvári, deési

és vásárhelyi, nem rég kiváltságot nyert ötvösök ellen, hogy

k, mint kulcsos városi régi czéhek, ellenrizhessék a mez-
városi és nem igaz ezekben lévket. K. n. (i59í^ ápr. 7. eltt.)

Illustrissime princeps et domine domine nohis natu-

raliter gratiosissime.

Fidelium perpetuorumque servitiorum nostrorum in

favorem lllustrissiníae Celsitudinis veslrae humillimam ob-

lationem. Kegyelmes urunk mégis könyöigünk Nagysá-

godnak sokféle bántásinkról, az régi királyok, fejedelmek

idejében solia az ötvesi rend között mez városban czé-

hes ötves nem lakott, banem csak valami kontárok ve-

szdtek, mert soha azok az müveket igazán exeriiálni

nem akarlak. Kz elmúlt esztendben kegyelmes urunk

értjük, liogy mind az fejérvári ötvesek, désiek és vásár-

beliek magoknak Nagyságodtól ezéhet privilégiummal

nyertének, ki sóba nem voll. De az Nagyságod kegyel-

mességének kell MHígmaiadni : csak könyörgüidv Nagysá-

godnak, bogy a/ mit az limitalioban is megvagyon, bogy

az féle mez városi és az kik nem igaz czí'bben vad-

nak, bogy mi. kik kolcsos városban czébek vagyunk, pró-
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bálliassuk meg ket mívekben és ezüslöket láthassuk,

próbálhassuk inoir. mert sok panasz j hozzánk, hotj^y

nem iry élnek az mini Xaíívsáirod ení»etlte. Az minlhot^y

ozéhek levele azt tartja, hoi>y elször mesterremeket meg-

csinálják, azzal mutassa, hogy 6 elég mester. Másodszor,

hogy czéhes helyen lakott és tanult és jámbor nemzet és

jáinboriil élt. Harmadszor, hogy megházasuljon és úgy
legyen mesterré. Negyedszer, hogy hütös czéh mesterek

legyen kelt és minden hoIna[)ban az ötveseket meg-

próbálja, ha jó ezüstbl mivehiek és az kit vétkesnek

találnak. személ\'\'á lógat ás nélkül megbüntessék. Ezeket

ük semmi úton nem illetik, sem végben nem viszik, ha-

nem hallgatnak az Nagyságod adta privilégium mellett.

Azért keirvelmes uruidv azt kivánjuk ei>ész ötvesség ez

országban, hogy elsben mindenütt valók elegend mester-

remeket csináljanak és mostan az kik mesterek, ne

magok Ítéljék meg, hanem hozzák Nagyságod eleiben és

ötvesekkel, tudós emberekkel itillesse Nagyságod, ha elég

mesterek mikor magok mostan, az kik vadnak megcsi-

nálják, bár azután, az kik csinálnak, önköztök ililjék meg,

mint mi is cselekedünk, mert míg ezt nem cselekedik,

mi kontároknak mondjuk mindazokat, kik ezt nem cse-

lekedik és az levelek taitássa szerént nem élnek és az

mi szolgáinkat nem engedjük nállok mívelni, ha ki mi-

velne, megbüntetjük éiíitte, mert mi igaz czéhek vagyunk,

azt kivánjuk, hogy ha czéhet tart is, igazán éljen, hogy

az ölvességnek igaz és jámbor hirek, nevek meg ne gya-

láztassék.

Nagyságodtól kegyelmes választ várunk.

Hátán : Humillima supplicatio univcrsorum magistrorum

aurifabronim Coloswaricnsium, Cibiniensium, Brassoviensium

ot Bislricicnsium.

Alatta máá kézzel: Meg koll nekik jelenteni, hogy az

végezéslicz tartsák magokat mindenbl.

Aláhh : Anno Domini 1.VJ2. die 7. Április corani nobis
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Joannc lUilassi i'l Pclro Lippai, rccpiisiloribus Albcnsibus,

pra»'s«'ntilnis Michaclc Katonai (Uaiuliopolitano, üallliasan'

Aurilabro ( libinicnsi prat'scns supj)l('X libclhis ad eoruiidcm

praoseiilationcm cxhibitus dominó Joanni Honvat provisori

Aibcnsi. Coavocali autem Malhia EoUwcs Posi^ai, .loannc

Eötlves G}ulai, .loannc Eotwcos Albonsi, Stcphano Eöltves

G}'u[lai], ValtMitino Eöltvos, alias Vcros (lyahii commissiononi

acccporunt a dominó provisore ad obscrvationcm mandati

illustrisöimi principis rilusquo Cohae observalioncm iuxla pri-

vile£(ium ipsis conccssum, sic, ut ad proxime venlurnm usquc

festum <livi Michaclis Archangoli, siniíula corum ox('(pianliir.

quae privilciiio ipsorum comprchcndunlur. Dcmpto Mathia

aurifabro Posi^ai, quom cxcusat olTicium inrati civis, quo

íung^itur. Is tcnctur cxequi ad lulurum usquc Icstum divi

Georgii in anno Domini 159.*^) elabcnlis.

Cni iidcm auriíabri Albcnscs consenserunt, Micliael Ka-

lonay et I)althasar Aurifabcr protestali sünt : (Jiiod si non

exequentnr praemissa ad torminum dcnotatum, cxtunc conlra-

dicent privilciíiis eonim. invii^orosam (1 —'2 szó a papiros alján

lekopott).

(Erodeli nz Erdélyi Nenizdi Múzeum l('vrllárál);m.)

23.

Az erdéhji ötvösök folyamodványa Báthory Zxiy)no)id> feje-

delemhcZf a melyben Jdlcjtík, ínrnn^i kár következnék abból,

ha ezentúl az eddíyi i4 latos ezüst helyett /.'> hitosltól

kellene dolyozniok. Kelet nélkül (1^)0^2).

Illustrissinií' jtiinccps cl doiiiine domine nalnialilcr

gratiosissinie.

r'idídiuHi pííipclnorunKjue servitioruin nostrornni in fa-

voreni ilhisirissiinac í Itdsiludiríis Wislraehuniilliniani obla-

üoneni.lúígyídnics uiunkjcirdidniünk nyilván Nagyon Nagy-

ságodnál (íZ clinull (•szlcndöbcn n()\(;nd)(Mii('k (ds napján

Nagyságoíhiídv IVícnibííri Szcixinbcn az \áinsi p(dgái()k-

kal, bírákkal minem limilaliókat csinállak a/ míves
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népekrl/ azok közölt az öt vesékrl is, tudni illik, Iioíív

ezután tizenöt lottos ezüsthöl iniv(*liüiik ; kihöl iléllek azt.

hogyha tizenol Itílloshól mivelünk .Nagysái^odiiak és az

orszáirheli t'ii emhereknek. azonképpen városiaknak. nai»v

hasznok következik. Azért keiryehnes urunk. Iia ez hasz-

nos doloir volna, hizony mílló volna az megmaradásra,

<le nilván elhigyje NaiTyságod, nem hogy hasznos volna,

de inkáhh telette igen káros, nem nekünk az ötveseknek,

hanem az mieltetö emhereknek. Micsodáhan legyen káros,

igy értse Nagyságod, hogy ez országhan igen kevés finom

ezüst i)l mivelhetünk, mert nincsen sem az míveltetö

embernek, sem az otvesnek, hanem ó ezüst szerszámo-

kat törünk el, azvagy tallért, vagy dulkál, ezek kedig

tizennégy lottosok, mert senkinek nincsen egyéh ezüsli,

ki tizenöt lottos volna. Ha Nagyságod arra kénszerít

bennünket, hogy azután tizeníU lothól miveljünk, elhozzák

akárki az eléhhi töredezett ezüstöt, ki tizennégy lottas,

nem leszen szabad felmívelnünk, azt kérdi az míveltetö

ember : mit kell hát nekie mívelni, mert nekem egyéb

ezüstöm nincsen. Az ötves azt mondja : meg kell égetni,

finom ezüstté kell csinálni. Az míveltetö embernek nin-

csen mit tenni, mert szüksége vagyon az ezüst szer-

számra, meg kell engedni, hogy az ötves megégesse.

Immár kegyelmes uram itt lássa meg Nagyságod az kárt:

ha tíz gira ezüstöt megégetnek, ezt bizonyoson meghigye

Nagyságod, hogy minden gíráböl elapad kilencz nehezék,

ha öreg gombok, kapcsok és régi csinált puharok, több

is elapad. így csak tíz gírából is kiszáll hséggel két

^íra ezüst. Nagyságod bár próbáltassa meg hütös end)e-

rekkel. Következhetik oly f ember, hogy elviszen száz,

kétszáz gíra ezüstöt ; száz gírát megégetni, kiszáll belle

tizennyolcz gíra ezüst hiában, ki bizony nagy kár, mert

^nnak az árával, az ki elapad belle, az mit az íitvessel

* Kz a liiiiilatio l.'/J] íií)\cnihcréhen készüli.
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mívellet, munkáját inoiifizclhetiié. Annakt'elette az ineg-

égetésért is az ötves fizetést kíván és fizetésért míveli,

mert naiív munka és sok szén, fekete ón és etryéh szer-

számok mennek reá. Kz az fizetés nehéz a míveltet em-
bernek, mert naíry kárt vall az ezüstön is s még fizessen

is, kiben egyéb nem lehet, mert nem tartozik az ötvös

ingyen senkinek fáradni.

Annak okájért kegyelmes urunk mi ez országbeli

ötvesek, magyarok, szászok, akarjuk alázatoson jelenteni

Nagyságodnak, hogy ez dologból nem haszon, hanem

nagy kár következik, nem az ötvesnek, hanem Nagyságod-

nak és az uííveltet embeineknek (!), kil)öl elhiheletlen

kár leszen, mert ha úgy kell lenni, hogy tizenöt lotból

míveljünk. mi hozzánk sem illik, hogy sem f eml)ernek,

sem senkinek sem titkon, sem nílván, hogy alábbvalóból

míveljünk, mert mind szegénnek, gazdagnak egyaránt való

igazzal tartozunk.

Azért kegyelmes urunk ez igaz okok így állván, níl-

ván vagyon Nagyságodnál, hogy a nélkül is ez országban

szk az ezüst, az Portára is küld Nagyságod ezüst szer-

számokat, ennek az híre publice leszen, hogy itt ez or-

szágban lizenol h)ttos ezüstbl mívelnek, oda is bizony

megkívánják, meil nekik itt szemek vagyon, csak ott

mennvi kára kehet kezik Nagyságodnak esztendnként.

Annak okájért kegyelmes urunk, ha Nagyságod kegyelmes-

akaratja, maiadjon al)ban, az mini az Nagyságod szerel-

mes atyja üdéjében volt, és az légi kiiályok üdéjében,

mert ha úgy lett volna jobb, és hasznosb, kiknek idejek-

ben az bányákat bséges(;n mívelték, és az ezüst bvebb

\í)ll. k is (*z dologról iraktállak xoliia. de nem üsmer-

ték hasznosnak, nem is éltének solia s(un szebeni, sem

kolosváriak, sí;m az lobb városok evvel.

Nagyságodtól kegyelmes választ várunk.

IhiUin: ílinnilinia siij)j)lií'ati() iiiiivcrsoiiini Ainiral)n)rnni

'rraiisvlvanicnsiiini.
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Alüttü : DíIIVmIui- ad ruliira coiiiilia.

AUiíÍLí íijiibbkcri //ci.v.u// ; IT) lotlos (viishól való levél.

(Ereilolijo, iiirsanazon ké/.irással, mclslol ;i/, 15í)"2-iki folya-

modvány s/.ánua/ík, az Erdólyi Muzimiiii lt»\ ólláiMliaii.)

Báthorji />ii<j)HOnd cnl'h/i rajdít iti/ill reinlvlclc, nichjhen a

kolozsvári, marosrásárlieh/i rs lordul H:(d>ók kérésére és

awa panaszára, hof/y a szürke posztót az orszáf/ban rég-

számra összemsárolják és kiviszik és k sokszor hiába fá-

radnak Naijydisznódra, a hol azt leginbíbb készítik, elren-

deli, hogy sem külföldiek, sem belföldiek ilyen jwsztót ki-

vitel czéljából végszámra ne vásárolhassanak és a. készítk

ne OÁihassanak. Gyulafehérvárt 1592 május 6.

Nos Siífismundus Báthory de Somlyó vaivoda Trans-

sylvaniáé et Siculorum comes etc. Menioriae conimenda-

mus tenoré praesenliuni significantes quibus expedit uni-

versis. quod circumspecti Joannes líozzw Goloswariensis,

Caspar et Stephanus Zabo de Zekely-Wasarhely ac Bla-

sins et GreíJ:orins Zabo de Tliorda in suis ac caeterorum

universoruni sartorum, in omnibus civilatibus et oppidis

liheris regni noslri Transsylvaniáé degentium, eoruni

nempe, qui vestes griseas conficere solent, nominibus et

personis, nostram venientes in praesentiam, nobis demisse

significarunt in bunc moduni : Quoniodo ipsi liniitationi

reruni venalium, quae ex decreto doniinorum regnicola-

runi proxime in civitate noslra Gibiniensi per certos

commissarios nostros ad id delegatos facta fuisset, quan-

tum ratio teinporum, et operarum suarum status ferret,

satisfacere vellent, sed in eo niultuni eis decederet, quod
nonnulli exlernae regionis honiines huiusmodi pannum,

ex quo vestes griseae coníiciuntur, in ligatura coemerent,

et ex hoc regno educerent, unde id plerumque eveniret,

ut saepius ad ea lóca et praesertim oppidum nostrunr
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Saxonicale Diziiold. ubi Iiuiusmodi pamius inaioii in copia

conficitur. <mus rei causa profecti. nihil lalium iiivenirent,

sed vaciii iiule inaiíiia cuin iacluia cl ailiiun suaniin

intermissione redire coíi:(Menlur. Snpplicantes nol)is liii-

millime. ut siculi limit ationem ah eis servari volunuis.

ita etiain de iis. quae ad eam rem pertinent, eis prospi-

ceremus. Quare. volenles lam ipsoruiii sarloriim, quam
alioruin. qui opera ipsonini uluiilur, coimnodis usihusqiie

prospicere, utque iidem hahiliores ad eam limilatio-

nem servandam hac quoque in parte reddanlur, hanc

rationem inire voluimus, simulque eisdem id annuen-

dum et concedendiim diiximus. ut iiiillus omnino extra-

neorum, sed neque huius ditionis nostrae homiiium, huius-

modi pannum in li<4atara coémere, et ex hoc regno suh

poena ammissionis eorundom educere possit, sed siquis

eorum huiusmodi panno quaestum exercere voluerit, ope-

ras paratas ah ipsis saitorilms coémal, easqiie educat,

prout annuimus el concedimus praesenlium per viij-orem.

<3uociica vohis universis el siní>ulis, magnificis, egregiis,

nohilihns, comitihus, vicecomitibus el iudicihus nohiiium

quorumcunque comilatuum, capitaneis, praefectis, proviso-

ribus, castellanis arcium et aliorum quorumlibet locorum

olTicialihiis. tiic(isimatoribus, teloniatoribus, ponlium,

passuum, vadoinm, viarumque custodihus, necnon pru-

dentihus et circumspectis magistris civium, iudicihus

villicis (;t iuralis civibus quarumcunque urhium, civila-

tnm. op[)idí>runi, villarum et possí^ssionnm. rarumque
i-ectoi ihiis, ciinctis etiam aliis snhdilis nostris, (|U0cunqu(í

of'íitio rl praelecluia l'unticidibus, eornmípie vices g(;ren-

tii)us, piaesíírlium nolitiam iiahiluiis, liaruin serié coiu-

niittimus íít mandamus íirmiler, <pial(mus vos <|U()(pi(i a

modo d(inccj»s, huiusmodi annuentiam noslram, in suo

\i^ore ille.se, consci \ aic, cicjue nos accommodare. ac nul-

lus omnino Ncslnini. (pii iiniiisinodi |)aniiniii coníicere,

\('\ aliis di\í*n(leríí solelis í^xlernae leirionis, \<'l huius
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rlioni (lilioiiis liominihiis ex lioc rciiiio (Mluccndiiin, suU

poona amissioiiis rariimlrni. in lii:aliira clislrahcM-e de-

beatis, sed urc ipsi ro lin<\ sid> cadem auiinadvcrsioiKv

ah (Ms ooeinric ol cdiicdc ausiiil. iumiuc pracsuininant.

Alias t'acullalnn iiiipcrliimir Iriccsiinalorihns iioslris et

cuiusvis loci iiidicihiis. ut compeita rei vcrilale, los ia-

liuni adiniant el in suos iisiis coiiverlant. \i[ haec volii-

inus ul»i(]ur in t'oris imiuiinis j)ul)lice proclainari facere

et prí^niuliíari. S<'cus non racluri. Pracsí^ntibus perlectis

exbibcnli rcslilulis.

Daliiiii in civilalr nostia Álba Jiilia, die scxla niensis

Maii. anno Doniini Millcsiino ({uiiig(Mil<'simo nonagesimo

ecundo.

Sigisinundus Hálboiv

(P. b.) WolíTgangus Kowacboczy
cancellarius.

Hátán : Szüiszabók levele.

'Eredetije papíron, i)alensalakl)aii jtapiiTa. nyoinoll pecséllel^

az Erdélyi .Múzeum Icvéii.áráhan.)

Jegyzet . Báthoiy Zsií» mondnak ezt a rendeletét átírja

és meiíersíli Hákóczy Zsigmond Kolozsvárt 1()()7 június 22-ikén.

(Eredd ijr és egykorú másolata megvan az Erdélyi Múzeum
levéllárában.)

25.

.1 gyulafeliérmri káptalan oklevele hogy a kecskeméti szabó-

mesterek, a kik 12'27 vég szíirposztót vittek kifelé Erdélybly

de a kolozsváriak által föltartóztattak, kiegyezés czéljából

fogadást tettek, hogy szürposztót venni Erdélybe soha többé

nem jönnek, az árúnak és pénzüknek elkobzása terhe alatt

é.y hogy arra fogják inteni a magyarországi szomszéd

szabókat is. Gyulafehérvárt ioOS ápr. W.

Mi tejérvári cáptalanban való leveliiknek és privilé-

giumoknak requisitori és az erdélyi fejedelemnek törvény

szerént való parancsolalinak íiXí5Culori. adjuk emlékezetre
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ez mi levelünknek rendiben, hogy jövének mi élnkben,

az eszes és tiszteletes Palástos István és Naiíy Gáspár

kolozsváriak. Kecskeméti Szabó Gáspár és rhorday Szabó

Bálint egyfell, másfell pedig Szabó Gergely és Szabó

Mihály és másik Kecskeméti Gyri Mihály magok és

Pet István és Ferencz deák ugyan kecskemétieknek ne-

vekben és személyekben, jelenték minekönk, hogy noha

az megnevezett kecskeméti szabók ez napokban ezer-

kétszázhuszonhét vég szr posztót, melyeket ez ország-

ban vöttek volna és ez országbeli szabóknak privilégiuma

billen ki akarták volna vinni, ugyanazon vég szröket meg-

arestálták volna, nem is akarnák elbocsátani az vak-

merségekért, mindazáltal könyörgésekkel az dolgot arra

vitték volna, hogy ezúttal ebbeli vétkek megbocsáttatnék

és az posztót kivinnék, csakhogy ennek utána többször

meg ne próbálnák. Annak okáért ugyanazon kecskeméti

szabók, Erdélyben lakó szabóknak privilégiumoknak rend-

tartása szerént, magokra vötték volna, fogadást töttenek

és magokat is kötötték volna az megnevezett erdélyi sza-

bóknak, hogy k soha efféle szr poszló venni ez ország-

ban nem jnek, sem nem küldenének, símu ez országból

ki ní'Mi \ innék, ki sem vitetnék különben, lianendia az

ország közí">nségesképpen megengedné, annyi szrnek és

annyi pénznek, az mennyit érette hoztanak volna, (dvesz-

tése alatl, st az tíibb magyarországi szomszéd szabókat

is arra intenék. Aíh'niak azért az kecskeméti szabók mind

közönségesen az erdélyi szabóknak külon-külon oly sza-

badságot, hogy elléle vég szrt, st még p(''n/l is, az me-

lyet érette hoznának, mindíui törvény nélkül aicslálhassák,

ídvehessék és magok hasznára foi (hthassák, a/ mi leve-

lünknek (írejevel. Míílsuek ellrne ('/ kí'vlvaló szai)óknak,

se fejcíh'lemnek graliája, sem le\( le sem semminem tör-

vény Híí használhasson az miképpen mi elliünk villást

tnek és ug\anazon kecskenH'li s/nlxik m.iLiokia votlek,
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fogiullák ós inaü:okal koföth'k ez mi levelünknek erejével

és hizonysniít él elével.

KoH (liiasinioilíi vasárnap után való csoterteken,

Ezerötszáz kilenozvenhárom eszlendöben.

Transsuniptuni per Mattliiani Kövendy
i'oquisilorcni convcntualoni.

tKésl)bi niásolal az Erdélyi Múzeum levéllárában.)

26.

Báthori Zsujinond megengedi Lippai Jánosnak, egy saját

szorgahndból tanult szabónak, liogg a czcJteken kivül legény

nélkül dolgozJiassék, avagy tetszése szerint akdrnielyik s így

a kolozsvári szaböezélibe is beléphessen s ott a többi mes-

terek jogait élvezhesse, Gyulafehérvár, 1593 jul. i5. A iní

ellen a kolozsvári szabóczéh protestált. 1593 pú. 30.

Sigismundus Bálhori de Somló, princeps Transsylva-

niáé et Siculorum eomes ele. universis et singulis pru-

dentibus et eircumspectis magistris civium, primariis,

regiis et sedium iudicibus, senaloribus el iuratis civibus

quarumcumque civitatum, oppidorum, possessionum, ilem

magistris eaeliarum seu eonluberniorum arlis sartoriae

ac aliarum (juarumlibel caebarum praefectis ubivis exi-

slentibus nobis subiectis modernis et futuris, pro iem-

pore constitutis, praesentium notitiam babituris saliitem

et favorem.

Gum nos bonestrum Joannem Lippai Coloáwarien-

áem in arte sartoria probe vertatum el peritum esse

intelligamus, id eidem ex auctoritatis nostrae plenitudine

gratiose annuendum et concedendum duximus, ui, non

obstante eo, quod ipse more aliorum sarlorum m dis-

cenda ea arte nequafpjam magistris snbmisisse, sed pro-

pria industria ingeniique sagacitale babilum sibi com-
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parasse p<'rhil)ealur. in <[iiibuslil)«'| civilalibiis, oppidis et

possessioiiilnis ac gencraliter in (jiiibns\is locis, ad arlem

suam exercendam idoncis, inxla contenta publicorum arti-

ruloriim superiiule editormn. libere, pacifice et cilra (jiiod-

libel impedinieiiluni eaiidein arUMii a nalurae bonitate ipse

ad \ilaiii suslciilandani subminislraie, in (luaciinque, sive

sericca. sive lanea, sive alia quavis maleria o[)eri suo con-

venienti, extra quidem caechani solus, absque omni famu-

loruni el servorum coadiumento, inira ver caehani, in

(juam, si idem vohieril, ul)ilibel, signanler ver in prae-

tlicta civitate nostra Coloswar statini et de íaclo recipi

volumus, quol ei (jiianios collaboralores vires suae alere

paliuntur tot el tanlorum adbibita opera more aliorum

in conlüberniis exislentiiim sarlorum exercere possit at-

que valeat prout annuimus el roncedinuis praesenlium

per vigoreni. Oiio circa vobis harum serié comillinius et

mand ímus íirmiler, (pialenus acceplis praesenlibus vos

((uoque praescriptain annuenliani noslrani in suo vigore

conservare, liberamque eideni .lobanni Lipjjai exlra ([ui-

dem caehani modo praemisso arlem suam praedictam

exercendi, inlra ver caebam, dum se in eam recipi volu-

<-ril. omnibns iis privilegiis, indult is, praerogalivis, liber-

talijjus el immunilalibus, quibus caeleri in conlüberniis

í'xislenles sarlores ulunlur, fruunlur cl liaudenl, vita

eiusdem duranie ntendi, IVucndi et gaudcndi i'acullatem

concíMJeríí módis omriil)Us dcbealis el leneamini, nc(|U(^

proplerea eundem conlra lormam |>rarmissae noslrae annu-

cnliaí! in persona, rííbus cl boiiis miís Mni\<'!'sis moleslare

seu (|iio\is modo danmiíicare nulla ralionc |traesumatis.

Seciis iioii r.-iciiiii, jH'acscnIibns pcileclis exinbenli resti-

iiilis.

|);iliim is ci\ilal(' iioslra Alba .lulia, drcimo (piinlo

dic inensis .lulii, .nino l)()niiiii Millesimo <|iiingenlesimo

non.'iLresimo Icrlio.

Sigismundns Iiailiori ni. p.



97

HíilJn : \yj'o ilie 'Jo .lulii exhibitai' in scnalu (".oloswariciisi

el iii vigore reliclao.

15^.K> die i^O .lulii exhibilae etiani <()iilra coham sarlorum

et ipsi inaiíistri ct'hac sarlorum pária poslulani cuin [)mtesta-

lione.

(EretlíMijo az K!-il(''lyi N(Mn/.oli .Muzeutu h^vóllárálmii ;i kolozs-

vári «;zai)ór/.óli ii-alai közt.i

27.

Báthorji Gábor IcjcdcIciH Hf/ilt roidclctc, nieh/Iycl mcf/újítja

a szrszahóJxiiak ama réf/í JdráUságát^ meb/ró'í iövrényczihk

h kelt, Ii0(/}i krszülcllen szrt soiki sr ríhessoi az ország-

ból ki, clkobztis lerhr alatt. Kolozsi'árt, í(K)0 május ík

Gábriel Dei írratia |)rinceps Transsiivaniae [)arliuni

regni Hungáriáé dominus el Siculorum comes etc.

L'niversis et singulis speclabilibus, magnilicis, gene-

rosis, egregiis, nobilibus, coinitibus, vicecoiuitibus et

iudicibus nobilium quorumcunque comilalimm capiianeis,

prael'eclis. provisoribus, castellanis arcium el aliorum

<|uorumlibel locorum oíficialibus, tricesimatoribus, telo-

nialoribus, pontium, passuum, vadorum viarumque custo-

dibus et earum vices gerentibus
;
prudenlibus et circum-

spectis magislris civiuni, iudicibus, villicis et iuratis civi-

bus quarumcun(jue urbium, civilalum, oppidorum, villa-

rum et possessionum. earunique rectoribus, cunctis etiam

aliis subdilis nostris quocunque ofíicio et praefectura

fungentibus, earuinque vices gerentibus praesentium noti-

tiam liabiluris. Salutem el graliani noslram.

Mivelbogy ez országunkban az egész szürszabóknak

mi híveinknek az elttünk való bódog emlékezet praede-

cessorinktól nemcsak leveleié vagyon arról, de az ország

ugyan be is íratta articulussiban, hogy senki akár mi-

csoda rendbeli ember ne vihessen ez országból készület-

len szrt ki, annak az szrnek elvétele alatt: Mi is azért

Konifeld-könyvtár. VII. 7
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azon ö levelekrl rrejiljeii liao^vván parancsoljuk, líogy

senki ennek utí'inna is, akárhova való vs rendbeli ember
legyen, végül készületlen szrt ne vihessen, se vigyen ez

országból mássuvá ki, mert valakit vagy harminczadon.

vámon, mezn, falun, városon megtaposzlalnak hogy
vinne, el vehessék tlük és magok ussusára eonvertál-

hassák, harum nostrarum vigore et testimonio lilerarum

mediante. Praesentibus perlectis, exhibenti restitulis.

Dátum in civil ate nostra Colosvar, die quinta mensis

Maii anno Domini Millesimo sexcenlesimo nono.

(Eífvkoiú másolni, a/. l!]rtl(''lvi .Mu/ciim Icvéllái-ábiin.)'C'

28.

Ddtho)'!/ Gábor fcjrdeletn rendelete Kolozsrár város bírája-

nak arról, hogij a letartóztatott Tölcsérééi Andrást, kinek ó

adott engedrli/t liO vég szíirposztó Váradra kivitelére, az

árúval együtt szabadon bocsá,ssák. (it/idafehérvárf, Í6i0

szept. 21.

Gábriel Dei gratia princeps Transsilvaniae. partium

regni Ilungariae dominns et Siculoium comes ele.

Prudens et eii-cumspecte íidelis nobis dilecte. Salu-

tem et gratiam nostram.

Ugyanott várastokban lak(') Tölcséres Andrásnak ott

létünkben megengedtok voll, hogy \ áradra valami vég

szüreket szabadon vihessen, az levelébíui azért fogyatko-

zást találván, Kegyelmelek arestálla. Kcinyörgött azért

mi nekünk, hogy elbbi megmutatott kegyelmessigöiik sze-

rint felszabadil lat Ilók és szabadon kivenni megcngednk.

így levén azéri az dolog, hagyjuk Kegyelmednek vs ugyan

parancsf)ljuk, ez mi l(*v(dünk látván, az megarestáll száz-

tíz vég szrt mindjárási az exponensnek bocsássa és

adja meg, levele continenliája szerint \'ára(lik(0 <^I is

vihesse, megeFigedlük s Kegyídmcb'k is ne, ellenkezzík.

Secus non fachiius.
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natiim. Alhae .luliao die '^l Seplenihris, anno KUO.

Hiiíüii : lülO. .'». Oct. pária »•/. a/ rölcséres Aiulrás szre

IVlül.

(Egrvk<»ii'i másolnia ;«/. Mrdólyi Múzeum levéltái-áhan.)

211.

ndhien (táhar frjcdclctH szdhója bizontirncjlevcle, nteb/et

i'gyik iiiasánnh' Uniúló erei ídtöltésévöl (nloll a fchérrári rzéh-

íHCstcr ifinzoldsnrnL Gyuhifclu'riuirf, 1614 oklóher 7.

í'tána a kolozsrári szabóczéh Jtatározata, turlj/ben a szahó-

4'zéhhe raln felrrtelt tHC(/fa(/n(lj(ík, a fejcdcíeniiiíl kiállílolt

iffazolólerrlrl kivdmuht. Kolozxrdrf, U)l^i nor. 17.

Az erdélyi fejedeleimiek a/ nagyságos Betlilen Gábor-

nak szabója én Szabó Péler adom emlékezetre városokról

városokban az nemes czéhbe lév jámbor mesteremberek-

nek, bogy ez levélmulaló Bi.vztrahi Szübo látván én

nálom úgy mini Szabó Péternél jámborul s igazán idejii

kitöltette, melynek jámbor szolgálatját megtekintvén, ilyen

böcsületes személyek eltt, úgymint Fejírvári Szabó

Mibáiy czélimester és Budai András eltt adtam pecséte-

met és kezem írását, az feljül megnevezett jámbor mes-

teremberek is ez levélnek nagyobb ersségéjért adták

pecséteket. Azért valabol az megnevezett személy Bistrai

Szabó István az Kegyelmetek társoságában akarna com-
morálni, avagy megmaradni, Kegyelmetek minden ótalom-

mai legyen neki ?i az Kegyelmetek czéhe rendtartása

szerint mét adjatok neki, mint itt az mi országunkban

s mint peniglen egyéb idegen országokban.

Dátum Albae Juliae septima die mensis Octobris

Anno Illius ab ortu, qui est sine ortu, millesimo sexcen-

lesimo decimo quarto.

Horvát Szabó Péter egész ezélil ilyen választ adtá-

nak erre

:

In anno 1614, I7 Novembiis : Mi kolozsvári szabó-

7*
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mesterek egész c/.óhül együtt \v\vi\ ez levelet megolvas-

ván, helyt nem adtunk neki, ez okájért, liogy ir/. ki feje-

delem szabójánál tölti ki apród esztendeit, tcliál az ura az

fejedelem pecséli és kezeírása alatt való levelet adjcm

neki, azt is megírván, liány esztendeig töltötte legyen

apród esztendeit.

Hátán : Az lÜsti-oi Zabó István lanoló levelének mássá

és rejája adott válasza is, mely egész czéhül adatolt.

(Egylvorú másolata ;tz Erdélyi Muzum levéltárában.)

30.

Kolozsvár város tanácsa másodfokú Ítélete a kolozsmonostori

bíró és esküdtek ítélete megváltoztatásáral, enyedí Szabó Pál

letartóztatása ürjijébeti, azért, hogy IS vég szürposztót akart

kivinni. Kolozsvárt, lüio szept. 18.

1015. die 18 Septembris. Levata est praesens appel-

lata causa ab amplissimo senatu eivitatis Colosvar: El

iudicium domini iudicis caeterorumípie iuratorum posses-

sionis Colosmonostor introscri|)tum, emendatum est hoc

modo.

Az mi az tart(')ztatást illeti, az j(') mckljával ltt és az

ország aitieulusi szeiint löll, hogy az kik szüil kivisznek

véggel, véle megtartóztassák. De hogy ez ÍM vég szrt

éppen elitéltek, az méltó, hogy m(^gem(;n(láltassék. Tet-

szik azért az törvénn(ík, hogy íva Enyculi Zabó Pál vak-

merképpen cselekedvén azzal, hogy contra n'gni articu-

los el pi-ineipium annuefitias potentiose egész V(''gekben

az szíiil ki akai'la vinni: azokáéil csak polentián vagyon

mosi in [)iima inslanlia ('relle enyedi Zah('> Pál, mely

városunkban húsz lorinlot teszen. Mikor üdövel tlerék-

képpen megindul az limitatio az ország igyeke/eti sz<'rint,

melyben ekk('dig az ország igyekezel i meg sem sznt, vagy

Zab('> Pál \agy egyebek az sziirl Ní'geklx ii kixiiiiii igyekezné-

nek, nn'lláii elítílhetnék és éppen eKcJielnek löllek akkor az
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vég szürrkiick vgvsy. suiniiKiját. A/ s/al»('>k a/crl lm iiico-

ííkarják annyi áron tarlani, a/, nhcn áll Zalx) Pálnak,

érrlte lelvén, kész pénzen cl Nciiclik. Alioijuin vigye

haza Enycdrc, í'sináljon sziirl hclolc ('s i'igy adja cl:

praesíMilis signatnrar Icslinionio.

Caspai- Ilrllhi

iuratus nolarins civilalis Goloswaricnsis. m. pr.

(Eredetije a/ Erdélyi Múzeum levéltárál»;iii papíroson, iiirly-

iiok viznyomása koronás pai/sban kéllVj siist áhr.'i/ol.)

31.

^íaros^'V(i>i(irhell/ ('áros fbírája és lanácsd a horbélymes-

tcrcl' krrrsrre meíiújUja a czelnick Báthort/ /sir/uiond feje-

delemtl kapott, de elveszeit ezéliszahályaU, újakkal is pótol-

ván azt. Kelt Marosvásárhelijt, l(}''28 ápril i()-á)i.

Mi A/a y// a \'áóárheli)t lakó Nagy Szecs István (^skütl

fbíró az én polgártársaimmal (^gyelcmbon és az egész

tanácscsal együtt adjuk emlékezetre mostaniaknak és

Illannunk valóknak va mi jelen való levelünkben, hogy

mikor mü egy némünem napon az mi régi szokásunk

szerént öszve gyltünk volna, találának meg minket az

mi varasunkban lakó borbeli/ineótereky az czéh képé-

ben, az becsületes személlyek, tudniillik ifjabbik Boibély

Lukács és Borbély Mihály, ugyan ilt az mi varasunkban

lakó tanácsbeli emberek és jelenték miní^künk, hogy noha

nekik lett volna ennc^k (dtte való bódog (nnlékezet

fejedelfímtöl ugy mint Báthori Sigmond urunktól akkori

bíró uram Kovaczi Pál idejében az tanács és az varastól

emanal tátott bizonyos privilégiumok és czéhoknak levehi,

az elmúlt sok disturbiumokban és veszedelmes idkben
forogván több jovaikkal együtt elvesztették volna, mind-

azáltal mégis leveleknek párja kezikben akadván magokat

í'kkeddig azon jó rendtartásban és egyességben tartották

és az szerént accoinodálták, mely dologra mü is reá
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í'nilékczvón. kik Islcn szent felsége kegyelmességéböl

akkoriak megmaradlmik és az ö leveleknek párját is meg-
látván. könyörögVíMi annak okáéit az borbély mesterek

képiben minékünk ezen íelyl megírt Borbély Lukács és

Boibély Miliály. bogy ö nekik eznián való jó rendtartás-

nak okái'rt az elbbi leveleknek párjából és azon kivül

is. ba mii illendt és jót találnánk bizonyos articuliisokíd

jó rendtartásnak okáéri adnánk, ki lenne mind Istennek

felségének tiszteletire s mind az közönséges egyességnek

megmaradására. Mivel bogy j)edig mindenféle mesterséges

tndomány Istentl \^ii\on^ fképpen pcd'u] az hcrbcli/AÓLj

felette nacfi) dologban jár éó gyakorta áok tudatlan

borbély mesterek miá óokaknak halálok iá történik

:

mi annak okáért kegyes indulallal élnkben vévén könyör-

gésedet és látván, bogy méltó s igaz dolgot kévánnak.

egymás közölt beszélgetvén az ö kévánságokot jovallot-

tnk. aj)pr(>baltuk, méltónak és illendnek ítiltük és nekik

az kévánságok szerént való articulusokat és rendtartá-

sokat iiva kiadtuk, mind az levélnek párjából és ujabba-

kot is. ,\/. kiket j('»knak és illendknek ítiltünk és vára-

tunk órcgbik peaetivcl mf^gersítettünk, bogy (^Z(ík ellen

senki az megírt articulusok és i-endtartások <dlen Ac

nemeó, .ie nemtelen, óe vára.ii, .ic nenieá háznál lakó,

az ki ezzel az mesterségg(d akar élni, ^e katonák közt

lakó borbeli/, í\\\ó\ megválva, bogy ba az mi kí^gyel-

mes niniik, felsége valameddig varasunkban lészen —
.>e kül.ió, óe bel.iö nt/avali/át, az kibez k ludnak és

értnek, akaraljok rllcn ini\<'lni, <'s borbí'Iykodni sííinmi-

képpen iir uK'i/'szeJjí'u. s(j| lia ki ez elb'ii akaina csele-

kedni, akkori bír(» uram segítséget adván nekií'k, az ellen-

keznek minden inázerit clvehcó.sék, tikozolhaááák,

földhöz i'erJieá.tek e.i rontlia.\.uílx\ mellyel mii is egész

lanácsnl ollalmazni akarunk miiulenek ellen, niiiub'n czi-

keliben, de igy bogy urunkol Iclscgcl k is fellb'

megtalálják /s felségivel coníiriiiáll ássák.
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Az nn'ly arliculusokiiak ós rciullarlásoknak Iriiori

<'kkóp|nMi kovt'lkrziick :

MiiuirnrkiH'k rlöllc valaiiirly horbrly ifjú mcsler az

mestcrsóm't trl akarja kÖNcini, <'z jáinl)or islcníólö és

igaz ní'in/.tMböI való s/.cinóly lógycn, ki igaz czóhos he-

lyen tanúit cs apród avagy inas eszlendrjél igazán kitöl-

lötlr. arról vah'> l<'v»'lél az czéh elöli prodncídlja ; se orv,

Sí' parázna, se gyilkos, smuninem gonosz vétekben éló

személy ne legyen, meri alléléket az czéh bé nem fogad ;

azután ha ezekben az vétkekben nem találtatik a mester-

ség neki íel adassék, tlc igy hogy az próbák fözéóérc

rhigedend légyen és az ezéhban két kezest adjon, hogy az

ezéhnak igasságát mindenekben togyatkozás nélkül be-

szolgáltat t ja, ha pedig br nem szolgáltatná, a ezéhnak

szabadsága légyen az kezeseken mind(Miek(^t megvenni,

l'^lsbben tartozik az mestereknek megkönyörgeni, az

könyörgéskor tartozik két tisztességes tál étekkel és

<'gy pecsinével, vacsorára is egy jó pecsinével, borral, a

mennyivel az mestereknek kedveket találja és megengesz-

tidheii.

Ezek után kezdjen az próba fzéshez és az próba

fzésen az mestrrek ott lévén, vagy hogy csak kett kö-

zúllök is, ha kévánlatik tisztesség(ís itallal és étellel nekik

gazdálkodjék. Az próbák pedig ezek, az kiket meg kell

fzni és csinálni : 1-mo az nagy érlel, *2do fekete diaco-

linm, 3-io szürke diacorium, 4. szederjes diacorium, az-

ntán zöld citriomot. sárga írat, nehiz írat és az ers veres

írat fzze meg. Ha ezeknek az próbáknak és mester-

remekeknek az csinálásában és fzésében (deg(índnek

találtatik, a mesterek megjjróbálván, a ezéhban bevétes-

sék és az mesterség f(dadassék neki.

Annak után na tartozzék a köázöntó poháiral, a mi-

kor a mesterek kivánnják és mcigszólílják, a próbakt
akkor hozza el és ha azokban fogyatkozás talállatik, a

mestereknek könyörögjön és keresse kedveket, a meste-
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i<'k is a iiiibrn illend, engeciclmesséfr^í'i Icliclnck. Az
köszön poliárkor lartozik: els Iái éick sób;i cczi'tbe

fve tisztességes hallal, második tál étek éles jívrl tyúkok

vagy lyúkíiak, 3. vels konczokkal, tyúkok riskásával

annak módja szí'rént, 4. töröti lével lúd, vagy lúdliak,

5. pecseny<\ tyúkokkal, bors|)orral meghintvén, ezen Irlyl

egy lepény, ezek után gyümölcs, ekkor tartozik Hor. 1 és

négy veder borral és négy iont viaszszal. \'acsoiára is

tartozik két tisztességes tál étekkel, egy pecsenyével s

egy le[)énynyel, Harmadszor is tartozik az ifjú mester az

mester-asztalnak is beszolgáltatásával, a mikor a mesterek

kivánják. Ebédre els tál étek: sóba eczetben tisztességes

hal vagy csuka vagy retke (így !) 2. gyümcsös lével

három lúd öreg tálra, ennek is szerszámai megadván
annak módja szerént. 3. vels konczokkal. tyúkokkal ris-

kásával fttel. 1. Tyúkok éles lével, vagy lyúkfiak, vagy

bárányhús, amit akkor az id hoz, ennek is szerszámai

megadván. 5. pecsenye tyúkokkal együtt, azon felyl (^gy

jó lepény és gyümölcs, ekkor taitozik az itjú mester hat

veder boiral, hat forinttal, hat foni viaszszal a két czéh-

mesternek ajándékban két lisztességes hüvely-késsel.

Vacsorára is hideggé téve öreg tálra malaczhús éles

lével, annak is a szerit megadván, második is legyen

valami tisztességíis tál étek, harmadik: p(H-senye tyúkok-

kal együll, akkor is egy lepény s azon kiviíl a gyümölcs.

Hogy ha p^'dig a mestí^rek feh^sen hinnének és kél asz-

talra telnének, az lellyiil megii'l m<Ml szerént mindenik

asztalra ngy fzessen az itjú mesler, ha pedig az étkek-

nek bészolgáltalásában valami szerszáma miall fogyat-

kozás laláltalnék, a mestereknek az iíjn nicsler kedveket

keresse abból is.

Továbbá az ifjú mester mikor a meslerek i"eá akarják

vetni, lailozik a dí'kánságot felvenni <''s kel eszlendeig

viselni, vagy mind ;id(lÍL'. iiiiü nlánii;i \i\\n más ifjú mesler

nem hvszen és \alamil .i kél e/.<'lim(!slei' poronesol, min-
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ilenrkhtMi larlo/ik s/.ól fogadni, ha j)eiliii: szófüiíadallaii-

nak lalállalik vagy \aknierönek, az czrhmeslor zálagál

vétesse és az löhl> meslerekkel együil törvény szerciit

nieirbünlessék.

Ha valamely iin7.) \)ed\ix e mre akar állani, az ura

íi czéh mesternek hirl leíj^yen felöle és kél hétig pró-

hálja, az inas kezéhen borotvát adván ; ha n)indeniknek

kedvek vagyon egymáshoz, kél hét múlván szegdtessék

l>é, de ez jándlor istenfél nemzetbl legyen; beszegdvén

tartozik három esztendeig szolgálni igazán és jámborul.

Az ura tartozik az inasnak négy uzogebeli (rendbeli?)

borotvával és hozzá illend ruhával, az mit az uia adhat

és amannak is a mint az szolgalatja mulatja. Az inas

iarlozik a ezéhban egy forinttal két tál élekkel pecsenyé-

vel, két veder bor és kél font viaszszal, azért is az ura

kezes légyen, ha elszöknék az inas, a czéh azután meg-

vehesse minde/ekí't. Az inas pedig apród esztendeit ki-

töltvén tartozik táró-pohárt adni a mestereknek és a

borbély legényeknek, ha pedig borbély legény nem lenne

is, a mesterek felszabadítván, a czéh pecséti alatt való

leveleket adjanak neki bizonyságul, a pecsítll adjon

huszonöt pínzt.

Ha horbchjlegeiíij j a varasra, az attyokot meg-

keresvén, az attyok mvet kerestessen néki, elsbben a

czéhmestert. azután az öreg mestereket megkénálván

véle, a ki megtartja, annak adják két hétig, két hét

múlva levelét meglátván, ha inas esztendeit kilölt(")tte, s

maradandó lészen az varason, mvel adhatnak néki.

A legények rendtartását elolvasván ííltte tartozik a legé-

nyek ládájába tizenhat pénzzel, annakutána minden két

héten a legények ládájába egy egy pínzzel. Az borbély

legény az urát egy kántornak eltte el ne hagyhassa, ha

az ura kívánja, a cantor pedig három holnapot téáxen.

Ha ura akaratija ellen az id alatt elhadná, tartozik ötven

pénzzel, ha pedig sokadalmak. avagy az három f ünne-
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pek helihen a/, ura akarallja ellen el akarja liadni, adjoií

egv forintot. Temetésre is, mikor mesterember liázánál

halott történik lenni, a l)orl)élylegény is elmenni tartozik.

Teczetl <'Z is: ha mesterember fia uíívaii mester

leányát találná venni. e^yél)bel ne tartozzék, hanem csak

mester-asztallal, annak megii-l módja szerént ; ha pediü

mesterember lia czéhban akar állani, annak í'él mester-

sége legyen, a fél mesterség pedig pénzzel viaszszal ne

tartozzék, hanem az íellyül megírt lakozásokkal. Hasonló-

képen ha idegen legény mesterember leányát veszi is»

annak is ekképen fél mestersége lészen.

Ha pedig az mesterember lia az attyánál tanulni

akarja a mívet, szabadsága legyen az attyának rá, mikor

akarja, felszabadítani, a beálláskor pedig a czéhban nem
tartozik a czéhban pénzzel, viaszszal, hanem csak az

étekkel és borral, azonképpen társpohárral mind más

idegen.

Továbbá valamcli) nicáterembcrnek nehéz óebe.íc

c'ó betege vagijoii, tartczik a czeli oda menni és meg-

látni, ha kévántatik, és meglátván, ha elegend lészen a

meggyógyitásra. jó. s ha pedig nem és a beteg is kévánja.

a mesterek más óegíltó tárhat adjanak neki, a kit kíván

és ketten szé|) emberségesen megalknván mind meggyó-

gyilással. s mind megfizetéssel ; .ienki pedig egi/njáó

óebe.iehez hozzá ne níjúljon niá.) mester akaratja

ellen, lia meg tudja, liogy olt vab) mesterendjer kötötte,

hanem jól végére mennyen, ki kölotte ; mert a ki ebben

találtalik, í'óbírsággal büntetdik, az röbíis.ig pedig tizen-

két veder bor. 11a valamely mesterember jo akarat tjábol

kiereszti kezébl a sebest, ötöt megengesztelvén, szabati

legyen kibez megyén és kivel akarja magát gy(')gyítatni.

Valanudy mesUti-ember vagy [)aráznaságban, \ agy gyil-

kosságban, vagy liamis Iliiben, vagy lopásban találtatnék:

annak mesteisége Uítétessék és a czéhból kivettessék.

Ha \alamely mesteicmbei" egyik a másik sebesét el-

I
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gyónalja(?\ vagy szoliráiat. inassal avaiíy ineslerscgil

ineggyalá/.za : a/, a mesterember tV)l)irsái4o;al biinleltessék.

Valamt^ly mester a táblára, ós órára be nem meiiven, két

veder bor a l)irsága. ezek közl)e pethg vahikinek oly

törvénnyé lenne, a kin egyik fél nem nyugbatnék, újabb

meglátásnak okaiért vitessék Lípc/lüticbu uz .yzaho mcó-

tcr uraim eleiben, lia oll se tetszik, vitessék a ki/enez

kenicre és ott vége szakadjon. Az kilencz kerdö peciiij

ihjen : akkori bíró uram mindeníele míves emberek közi

lév ezébmestereket oda bívatván, azok lássák meg. Ezen

kivl |»edig valamit az mesterek jónak, illendnek és

tisztességesnek ítilnek és taláhiak I(Mini, magok közt

rendelbetnek törvént, tebetnek és végezbetnek szabadon

az ezébnak épületire vabU mindenekl)en.

Mindezeket az articulusokal mi Szes István eskütt

bíró és több eskütt polgár uraimmal egyetemben és az

egyes tanács urai akaratijából engedtük az borbély mester

uraimnak, látván jó és illend kévánságokot, írva kiadtuk

és megconfirmáltuk. varasunk öregbik pecsélivel meg-

ersíttettük.

Dátum in civitati Mariió Vááárhe/ij, die decimo sexto

mensis Április anno Domini millesimo sexcentesimo vige-

sinno octavo.

Stepbanus Szes major, judex primarius

r.ietoriquc jiii'ati cives <'t jurati seiiatores ci\itiitis Marus A'ásái'hcly.

(Hethirn (;ál)Oi- lli-2S á|)r. -^.Vén kelt átirataitól, Id. aláhlt :{2. sz. a.

32.

Belíden Gábor a uiaro.suámrhelyi rlrirurrjUH ''(^gyi^ borbély-

czék kérésére mefjeró'síli én átírja a M.- Vásárhely város-

tanácsa állal llálíiory Zsíf/ntffwl rzéldevele alapján iö^S

ápr. i6. összeállított és kiadott rzéhszabályait. Krlt Gyula-

Frjérvárt, iO^S ápr. $*.*>.

Nos (jabriel Dei gratia sacri Romani impeiii et Tran-

sylvaniae princeps, parliiim regni Ilungaiiae dondnus,
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Siculoiuin conies ac Opoliae Ralil)oiiae(|ue ilux ele. Me-

móriái^ conimendaiiius tenoré praesenliuiii sit»:nilicantes

quil)iis expedit universis. Quod fideles iioslri piudentes

ac circuinspecti Lucas Borbély junior el Michael

similiter Boibely juiali senatores civitatis noslrae Maru.^

Vásárhely suis ac universilalis caehae seu confralernita-

tis et socielatis maírislroiuni Chiriirgoriim sive Barbi-

tonóoriim ejusdeni civilalis noslrae Mariió Vaáüihely

nominiljus et in personis exliibuerunl nobis el prasenta-

verunl lileras quasdani prudentuni siniibler ac cii-cum-

speclorum Slephani Szeöcz senioiis jiidicis primarii,

<-aelerorunique juratoruni civium et senatoruni ejusdeni

<,"ivitalis noslrae MaruA ]üóarheh/ teslinioniales, et ex

parte certorum alioruni riluuni caebae induliíenlionales

in siniplici papyro patenter confeclas et emanatas, sigillo-

que ejusdeiu civitatis majori ab inleriori eorum margine

in cerM rulira impi-essive communitas et roboratas, quibus

inedianlibus iidem judex et juiali cives ac senatores de

literis super ceha seu conlraternilate magislroium Chiriir-

gorum sive Baibilonsorum civitatis suae privilegialibus

per serenissimum quondam oplimae recordationis Sigis-

mundum Balbori principem, alias regni nostri Tranniací

indullis et concessis leslimonium í'erre et perbibere, ac

licet eaedem lilerae privilegiales subsecutis ab eo distur-

biorum lemporibus amissae fuerinl, j)aribus tauHMi earun-

dem modo repertis, quidam in eodem senatu supersliles

pária illa originalibus coníoiinia rccognovissc íidemque

ijlis consiliasse; ac insuper módos et lilns in eadem

caelia, seii roiirialrrnjlale observandos in piaelactis lite-

r.'iiiini jtaribus speciíicalos et clariiis (b'iiolalos. iideni

judex, cives el senator<'s aliis cliam noiinnllis lilibus,

ítrticulis, módis et ordinii)ns aeípn' obseivandis, jnslis et

Icgiliriiis pií) moderni <'l riitnii cliani tcmporis ratione

ad iiosir.iiii coiiíiinial loiK'iM gialiosani auxissc dignosce-

banlur, tenoris inlrascnpl i. liide siipplical iini rxstitil
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ChiruriíOiMim v[ l^arhilDiisonnn dichu' ciNÜalis iiostrae

Murii.í ]\i.íi.irlic/i/, ul easdein lilcras praeiiolalormn jiuli-

cis el juralonim civiiim, ac senaloniin cjusdeiii saepc

dictae civitatis noslrae ac oniiiia el singula in eisdein

contenta ralas, i^ralas ot accepla hahcMiles, praeseiilibus

literis noslris privilei»ialibus do verbo ad vorbiiin iiiseri

el inscril)i lacitMido peipcluo valiluras coníirinare, nostruni-

(|ue illis consensuin praebere dementer dii»iiareniur |)aii-

ter el assensuin. Quaruiii quideni literaruin tenor sequilur

in hiinc nioduni : Mi Maru.) Váóárhchjí lakó slb. (Ld.

fennebb Sl. .iz. a.) Nos ipsis praeniissa 8np|)licalione

noininibus el in personis praescriploruni universorum

inagistroruni Cbiiiirgoriun sive Barbilonsoruin dictae

civitatis nostrae Maruó Vaóarhcii) modo praemisso facta et

porrecta dementer exandit a et faventer adniissapraescriptas^

literas dicloruiii prudentum ac circumspectorum judicis

ac juratoruni civium et senatorum saepe dictae civitatis

nostrae Marus Vásárhely non abrasas, non cancellatas,

nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio

et suspicione carentes praesenlil)us literis nostiis pi-ivi-

legialibus de verbo ad veibnm sine diminutione el aug-

niento, variationeque aliquali inseilas el inscriplas, quoad

omnes earuni conlinenlias, clausulas, puncta et articulos

eatenus, quatenus eaedem rile el legitimé existunt ema-

natae, viribusque earundem veritas suííragatur, ratas,

gratas et accepla liabentcs, pro praefatis universis magi-

stris Cliirurgis sive Barbitonsoribus dictae civilalis noslrae

Marus Vásárhely, posteris quoque seu successoribus uni-

versis perpetuo valituras gratiose coníirmamus, nostrum

illis praebentes concensum pariter et assensuju haruni

pendentis et aulhentici sigilli noslri munimine roborata-

rum et communitarum vigore et testimonio literarum

mediante.

Dátum in civitale nostra Álba Júlia die vigesimo
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qiiinlo iiiensis Ajnilis anno Homini millesiino sextente-

sinio vigesinio octavo.

Gábriel

{V. H.)

Stephanus Kovachochi cancell. mpr.

Gregorius Ormankeozy nipr.

AT/V/'//; Anno I)oniini 1629 die 6. May exhibitae et prae-

>enlatac sünt coram dominis judice nimirum p. ac c. Slephano

Szcs seniori, juratis civibus ac senaloribus, nullo conlra-

dicente.

Joannes Kis Literati

jnratus nótárius civitalis Marus Vásárhely mpr.

Alatta ez a hitelei^ítési záradék olvasható :

Ouod praesens copia ex veris suis originalibus gennine

descripta. rum eisdcm per nos fideliter collata et comportata,

inque omnibus punctis et clausulis suis originalibus conformis

comperta sit, sub si^illis nostris usualibus, manuumque pro-

priarum síibscriptionibus íidc nostra mediante testamur. Clibini

anno Domini 1769, die 30 mensis Augusti.

Josephus Mártonffi mp. (p. h.) et Georgius Donát mp. (p. h.)

incl. cancellariae regibe provinciális J'ransylvanicae scrihae ac jurali

notarii ad praemissa fideliter peragenda spocialilcr exmissi.

(Az erdélyi kanczcllária álhd 17r»9-hon kiadott hiteles niá-

sohit.i

33.

.1 kolozsijdri szahóczéli fífjyezséfjc a ni/írrhnestnekkrl apn.^ztó-

ny írást illetöler/. Kolozsvárt, lO^JS szepL Í5.

Mi I.örincz Filsticli, Steíían Miniser, Szabó Menybart,

llannesbicb Grus András, I.örincz Scbes|)riger. kecske-

méti Szabó .lános, Merten Kauní;rt, az becsületes czébnek

és szal>óknak öráHói és gondviseli. Adjuk emlékezetre

ininden('kn(dv, az kiknek illik, ez mi jelen való leveliinknek

rendiben. Mikor mi oszvegyíilliink volna, az mi szokott

régi rendtartásunk sz(írint az szabóczébnek rendit, instruc-

lioit íMÖsíleni, melyctk acbitlatanak mi nekünk és az mi
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nlvjáinknak az régi szont UirályokhW kézrl kézre és az

kiket az L'r isten ingéig?) való kényelmességébl ineg-

lartotl ekedig. Mi is posleritási lévén, nem akarunk az

mi atyjainknak nyomdokihói kiliágni, st a/on ügyekez-

vén, hoürv mindiMi ezikkelvlxMi meí>larlsuk az un lehet-

sésünk *>izerint, hoíjv iövendöben az kiket az Ur Isten

mi utánunk meglarl, azoknak jó péhhaadói lehessünk,

melvre adion az Ur Isten ert. Annak leiette az töbh

végzések közt. enüékezvén czéhmester uraim panaszkép-

pen az egész czéh elli, miéil hogy az nyírniester maim
í\z vásári mves urainknak j)0sztót nyíi-ni nem akarnának

ííz régi mód szerint és az nyirés dolgából hozzánk csak

idegenséget mutatnának, elannyiia, hogy az szép usust

és rendet felbontani ügyekeznek. AzérI szabad jó akarat-

jókból, mind az két tél, tudni illik az nyíimestci- uraim-

mal az becsületes szabó czéh közölvén az dolgot és az

ozéhházhoz lélhívatván mellénk az nyírniester urainkat,

úgy mint Nyír Dánielt, Nyír Mártont, Császár Mihályt,

Nyír Benedeket és Xyír Pétert, az többi közt jelenték

propositiojokat ilyen módon : az mostani posztónak mi

volta különd)özne az elbbinél, tudni illik, melyet Német-

országban csinálnak. Mikor assumáltuk volna, mind az

két fél az dolgot, egyesedvén meg azon, hogy a nyíró-

inesler uraink az czéhlevelünk ellen semmit sem ellen-

keznének, st k is in vigore hagyják és minden czik-

kelyben megtartják ; ezt kivévén, hogy az szebeni és

brassai posztói, melyet Erdélyben csinálnak avagy készí-

tenek, azokat nem nyírhetnék, miért hogy nagyobb munka
volna véle, hogy sem mint az idegen országból hozott

j)OSztókkal Ezekrl az becsületes szabóczéh sokat discu-

rálván és laradozván, mindazonáltal egyesedvén meg és

convenialván az nyirmester urainkkal csak az Ei'dély

<jrszágban készíltelelt posztó fell, minthogy az céhleve-

Jünknek ellene nincsen, de nii az pecsétes levelünket

illeti és azokban lev articulusit, a mellett minden conti-
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nenliüjál. minden czikkelyhen és eieibeii liadluk, csak

ezt excipiálván, tiulni illik az Néinelországhan csinált

avagy készíttetett posztó helyben marad. Az vé^czésnek

peniglcn lenoia igy következik :

Elször: Hogy valamely mester újonnan az vásári

müvet akarná mvelni, az els végért fizessen singszámra,

az többit j)eniglen végszámra.

Másodszor: Az nyirmester uraim egész végtl, akár

brassai, akár szebeni posztó legyen, akár zöld, akár kék,

fekete, akár fodoi-, akár köz legyen, egyaránt nyírjék, úgy
mint huszonnyolcz pénzért, idest per den. 28. Az szebeni

és brassai baraszlaitól, azt is egyaránt nyírjék, úgymint

15 pénzért.

Harmadszor: Valamely vásári mves fél vég posztót

venne, az nyírüknek liírié adja, hogyha hír nélkül elsza-

kasztaná, tartozzék singszámra tle fizetni.

Negyedszer: Hogyha valaki nyírellen posztót fel-

szabna, azt a szabók látómestere elvehesse, annak érdeme

szeriül iiicgbüntetdjék, minem köntöst belle szabna,

annak elvesztése alatt.

Ötödik: Hogy senki az egész végnek szalangját cl

ne szakassza, alioquin megismervén, hogy szabóvarrás

vagyon rajta, azl kivévén, hogyha az rámán, mikoron az

posztót felvonták, akkori szakadás volna, büntetésnek ne

véljék, laitozzanak az nyíi' uraim végszámra megnyírni.

Hatodik: Hogyha peniglcn valamely fél jövendben

ezt ;iz végezést meg nem tartaná, és ellene conlrálkod-

nék, avagy csak ellenzene is, tartozzék az büntetésben

úgyniinl 11.
'?.") idíísl, IiuszoikíI l'orinltnl k<''SZj)énzzel : a/,

két része legyen az bíicsületes tanácsé, az harmadja

peniglen con\eilállassék az szabó czéhnídv számára. Ha-

sonlókép[)en ha az szabómester- uraim liansgrediálnak,

aszerint le^ry,.ii ;,/ Fiyírmester uraiidvnak társaságához

avagy czélHklie/ vah) ÍFitrata. Ív/ az \ <''ge/(''S ('s egyezség

peniglen lóit az ezer hatszázban ('S huszonnyolczadik
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eszleiuihen. Szent Mihály havának lizenötödik napján.

Melv egyezséiíot, avagy közlünk múó coniposiliót az kö-

vetkezend surcessorink ezóhheli alyánkliai megtartsák

ezen meirspeoilicáh hüntetés alatt. Mely végezésink egy-

más közt, szabad jó akaratunkból ltt. eonlirmáljuk

szokott i-zéhbeli pecsétünkkel is, hogy az köztünk való

szerelet megmaradjon és az mi maradékinknak is lehes-

sen épülésekre, a mellett az hatalmas Istennek tisztes-

ségére. Ámen.
(P. h.)

Sarctorum nótárius cechae m. pr. Ambrosins Gaszner.

Hátán : Az iiyirökkol való contraclussa a )>. czéhnck.

»£rcdrtije pátens-alakban az Erdélyi Múzeum levéltárál)an,

a két papírlap közé tett viaszba nyouiott czéhpecséttel, mely ollót

ábrázol 15. í< évszámmal és ezzel a körirattal : Verbum Domini

manet in elér. — Másik péklánya ugyanott, ugyanazon írással,

másolatban.)

Valamely ötvös folyamodása a kolozsvári ötvösczéhhez a

ilrótm (sodrony-zománcz?) tovább mívelhetése iránt, mint-

hogy más úgy sem csinál olyan müvet. K. n. XVII. sz,

(ia30-r>()).

Alázatoson jelentem kegyelmeteknek '\\ B. uraim,

hogy az becsületes kolosvári Res Publicaban én is Isten

kegv'elmébl ez B. hazának patricius civissi közül való

ágakból vévén eredetet és nevekedni kezdvén alkalmatos

üdökben nemzetségim jövend életemnek tisztességes

keresetire gondot akarván viselni az ötves mnek tanu-

lására adván, és tyrociniumnak napjainak idejét tisztes-

ségesen kitöltvén és legényül is sok ideig B. mester

embereknél lakván bizonyos okokra nézve egy kevés ideig

magamnak is kelletett külön laknom, mely üd alatt nem
tagadom némü nem emberséges rendeknek kérésére az

Komfeld-könyvtár. VJl. 8
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Jrct niwet nélia néha szállásomon exorceáltani, melyért

mostan kegyelmetek czehl megdúlatott. De mivel én

nékem úgy letzik, hogy avval az B. czéhnek nem vétet-

tem : Ilyen okokra nézve :

l-nio. Mert az B. czéhnek nem utolsó tagjaitól priva-

lim az drót mnek exercealására bizodalmat vöttem, nem
szentén magam \akmerségéhöl cselekedtem, az mint-

hogy nem is tartván, szabadoson künhattam.

2. Mert az czének bizonyos l tagjai is velem elíéle

mívet sokszor míveltettenek.

3. Mert tudva tutta az B. czéli is mivemet, és sok

iidöktöl fogva senki nem ellenzetté.

4. Mert még régen is történt olyan példa, hogy drót

míves idegen nemzet jvén be az városban, és mívet az

B. czéh egy elsben ellenzvén, annak utána contendált

az czéh ellen, hogy oly mívet mivel, hogy senki olyant

nem csinál, és igy senki kenyerét el nem veszi, azért

kezét fel nem tilthatni, és így az B. czéhnek meg kellett

engedni ezen exercitiomat : azért engemet hazatiát az

B. czéh annál inkább errl elnein tilthat.

5. Constalvan így az B. tanács eltt is mívemnek
egy kézre való cxsercicioma, adót is vetettek immár

reám érette és dikára írtak az mint errl adószed uraim

recognoscálhatnak.

6. Mostan nem tudok az városon oly míves rendet,

az ki ,{/. dr(')t iiií\et exserceálná, mert azt illend heti

bérre orömöst elszolgálnám.

7. Az I>. czéhnek nincsen ellene se kárára azon exer-

ciciumom, st bfícsületiic vagyon, hogy ez városon olyan

míves is találkozik

S. Mert lia mely míves emb(;i" elTéle munkál felfogad,

én annak is iHrnd váltságáért örömest megcsinálom.

íi. M(;rt én is mind ez mívemmel mind penig egyéb

obsecjuijumommal (!) az B. czéhnek szolgálni i<;yekezem.

10. Vegye considííratiójáhan K(ígyelmetek az több
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czéliek ilolirait is. hoiív iu'jában tilt olyan mívet az ide-

genektl is meg, az niiiiémiit ük csinálni nem tudnak.

11. Ha írunk ilyen munkát parancsol csinálni, az

mint az metr liolt Keíjvelmcs L runk. kél úttal is csinál-

látott én velíMU.

\'2 Ha ki kegyelmetek közül jól gondolkodik, az drót

m nem is szentén mindenben az ötvös mhöz való.

Gondolhat kegyelmetek az maga bölcs prudentiájával

is oly okokat fel. kit én mostan megírni nem akarok, az

melyekre nézve méltán megengedheti kegyelmetek, hogy

én egy kézre szállásomon is mívelhetem ez munkál.

Könyörgök azért alázatoson kegyelmeteknek, hogy mind
az fenn specilicált okokra néz\e s mind az én jíivendö

alázatos szolgálalomra nézve elvitt müseredzkémet (m-
szerecskémet) kevés aranyammal együtt adassa ki kegyel-

metek, ne kellessék ebbl az magam igazsága oltal-

mazására nagyobbat movealnom. Mert én mint édes

atyáimnak sokkal örömesben szolgálnék kegyelmeteknek,

hogy sem mint ártani és kegyelmetekkel perlekedni igye-

kezném érette. Mely kegyelmetek hozzám megmutatandó

jó akaratját én is íijvi(!) engedelmességgel igyekezem

megszolgálni.

Eredetije a XVII. sz. derokáról való írással, aláírás nélkül,

az Lrdélyi Miiz. levéltárában.)

35.

I. liákóczy Giförgii fejedelem átírja és megersíti a maros-

vásárhelyi ötrösk czéhszahatyait, melyeket a város tanácsától

nyertek czéhszervezésük alkalmával. (Marosvásárhelyt, 1632

ápr. l.) Fof/arason, iiJS^-J jul. Í5.

Nos Georgius Hákoczi Dei gratia princeps Transyl-

vaniae partium legni Hungaiiae dominus et Siculoium

comes. Memóriáé commendainus tenoré praesentium, signi-

íicantes, quibus exj)edit universis : (Juod quia nnllus pOf)U-

8*
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liis, luillaíjuae civilas et societas liominum, quae videlicet

alterius dominii subiacel, et tenelur potestate, pei- se

separaliin ahsque consensu et annuentia sui supeiioiis»

({uippiam facere, vei aliqua statuta condeie minimé valeat.

Accedente veio benigna sui superioris annuentia, in tali-

bus vitae necessitatibus, quae videlicet iuii divino et lui-

mano aeque lespondentes cuipiam hominum societati, eius-

que iuribus palám derogare et praeiudicium inferre minimé
agnoscuntur, aptissime et commode, in quolibet collegio

et coetu hominum bene instiluto, iuxta veterem et ap-

probatam huius legni nostii Transylvaniae legem et con-

suetudinem, constilutiones et statuta utpole vitae hones-

lioris reguláé et exemplaiia fieri et celebiari possunt:

quamobiem prudentes et circumspecti iudex jnimaiius

caeteiiquae iuiati cives, civitatis nostiae Maroáváóárhch),

[)ro parte itidem circumspectorum Martini Eöttves iuraii

civis et Stephani simililer Eöttves, alias Kolosi, tamquam
superiorum et primariorum in Ceha sive collcgio Aurifabro-

rum, caeterorumque adeo universorum magistrorum, etarti-

ficum Aurifabroium Marosvásárhelyini residentium, exlii-

buerunt nol)is et praesentaverunt littcias quasdam solitum

[)iivilegium,aitir'ulosqueetiilusordinisauiifabrilisartiíiciim

sese conlinentes et exprimentes ah ipsis einsdem Aurifabris

ipsorumque successoribus univcrsis, cum spe et ílducia

principahs favoiis et anniientiae nostrae perpetuo obser-

vandos et custodiendos coUatas, in foinia libelli sim[)hci-

qne papiro coníectas, ac sub liga eordae seiiceae versi-

coloris, sigilloípie fiusdem civitalis Marosvásárhely privi-

legiali impresso atípie adeo nomiiium annolalo iiidicis

et iuraloiiim civium subseriptis emanatas, siipplicantes

nobis (h'bita cnm insiantia, iit nos easdcm litteras omnia-

íjue et singida in eisdem contenla, ratas, giatas el ac-

cepta habenlíís, j)raescnlibus(pi(í litleris nosliis verbotenus

inseii et inseiibi í'acientes. pcrpcítuo valilnras conlirmaie

ac eisdem inslar aliorum magisliornm icgni nostiae Tran-
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sylvaniae parliuni(|iie Hungáriáé eitltMU adnexariiiu, iihivis

<-ohas et confraternitiiles, in eatiem arle amificia haben-

u n in quanlum inde noslro, alioniin(|iio imibus deroga-

men non loret, uti IVui et i>'audere successivis sempor
tíMiiporJbus concedere dignareiuur. Oiiarnin (juidem litera-

itini privilcgialiiun ItMior liic est:

-Nos Stephanus Szöcz niaior iudex jnimaiius caelerique

iurati cives el senatores civitatis Maiosvásáili(ily. Damiis

pro memória tenoré praesentiiini, (pioium interest univei-

sis, quod nos accurata consideratione trutinantes inter

oaeleras artes exlernas, quas hodie mechanicas dici-

miis, nom ultinio poncndam esse arlem Aurificiam, ut-

pote qiiia verset ur circa res et metalla terrae praeci-

osiora et saepe numero per eiusdem aitis magistros

plurima hominibus coníiciantur et infeiri soleant incom-

moda, nisi certis. iisque severis animadversionibus et

slalutis inordinatae eius ordinis magistroium licentiae

occuralur ex eo, sicuti est caeteros alicui artificii magistros

in hac civitate nostra legitimis constitutionibus et regu-

lis sui cuiusvis ordinis magisterio respondentibus viven-

tes, ita artifices quoque auiifabros, bactenus propter illo-

rum paucitatem dispersim existentes cum et alioquin per

prudentem et circums[)ectum Martinum Eötlves, iuratum

concivem nostrum et illius artis aurificiae magistrum
seniorem et primarium diligenti cum instantia, nominil)US

et in personis universoium aurifabrorum, in bac eadem
civitate nostia constitutorum, superinde requisiti scimus

:

in Cebam, sen conlraternitatem connectere et redigere

decrevimus; imo accedente clementi annuentia et con-

sensu illüstrissimi domini domini principis nostri, con-

nectimus et redigimus, certosque articulos et regulás pro

períectiori aitificii sui prosecutione et vitae bonestioris

ac uiilioris norma, veluti in articuHs ipsis praescripsimus^

sequenti sub tenoré.
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Piiinus artiruliis.

Az Társaságban két fczéliinesler légyen, kik lia el-

választalnak az tisztre, megeskiultessenek, kik minden
holdnapban esztendnként az ezüst mivet minden ötves-

mesternek mihelyében megpróbálják, ha jó e, avagy néni,

hogy senki közülök ne mérjen akármi mívet mivelni,

mely tizennégy lathnál alább nyomna. Ha kit pedig ebben

megérnek, elsbben két lath ezüsttel büntettessenek,

másodszor négygyei. harmadszor egy egész márchával

;

de ha ki ezzel az büntetéssel nem gondolván, alább való

ezüstbl, a mint irva vagyon, mívelne, az mesterségi-

tl megfosztassék és mindaddig ezéh kivül legyen, vala-

míg ismét ujabban a mesterségéit eleget nem tészen.

Secundus.

Minden ötves mesternek tulajdon bélyege légyen,

melyet minden kézi munkájára, ki félmarchánál többet

nyom, réá üssen, ha ki ezt nem cselekszi, egy lath ezüst

büntetése.

Tertius.

Az két czéhmesterck választása után választassanak

a czéhtl két szolgáló Ifjú Mesterek, kik a ezéhnak minden-

nem dolgaiban szolgáljanak és az czéhmesteick paian-

esolatjától függjenek, ki, ha engedetlenségb(ín találtatnának

és az megirl Artieulus ellen magokat vonagatiiák, elsb-

ben egy lath ezüsttel büntetdjenek, másods/oi kettvel ;

ha harmadszor is ugyanazon engedet h^nségbru tahdlatná-

nak, kezdjék (dl a' szolgálal iiak imdil, mely s/.(dgálalnak

rendi két esztend legyem, de az is úgy, ha más lljú

Mester talállatil\ iiláiia, lajta marad. (!)
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Oiiartus.

Miiulcn mesterloiféiiv kiválasztatván az hazafiaitóL

valahol lakolt 's lanull lépvén, ha mainál az Céhben bó

akarja hclyhoztíMni. valamely inest.<Mnél tartozzék esz-

(endeiir szolimáin i, úi^y mindazonáltal, hoiiiy az ö liéli

munkáinak méltó bére légyen, hogy igy azon közben ki-

tessék, ha tisztességbeli személy-e és méltó-e a' Céhban
bevételre, avagy nem. Melyet, ha az legény kilölthet, annak
ntánna két mester által bizonyos napot kérjen a iVi czéh-

nieslerektöl, az czéhmesterek pedig tartozzanak czéhel

gyjteni és ugyanazoknak az ö vérszerint való atyafiságát,

approdék (!) tanuló esztendeinek kitöltését mind levelével

*s mind beszéddel tudásokra adni, mely levelet akkor kell

az tanító urától hozni, mikor az mesterremek meg-
próbálásának ideje eljövend. Az meáterremek pedig ez

légyen : Egy konoros kupát csináljan, egy hellymes pecsét-

nyomót és egy aranygyrt, kiben egy tündekl margarita

befoglalván légyen és ezek nem másutt, hanem az hütös

czéhmesternek míhelyében készíttessenek el, mely mester-

remek kész légyen az behatározott bizonyos napra, me-
lyet néki az egész czéh praefigál és így megpróbáltat-

ván mestersége, az mely na[)ra a mesterremek megkészülj

az egész czéh eleiben megmutatván, ha az remek illend

lészen bevételre, a' mellett tartozzék beadni négy forintot 's

két font viaszszat az czéhnak. Annak ntánna tartozzék egy

tisztességes lakadalommal, mely egy ebéd és egy vacsorá-

ból álljan, egy-egy asztalra három tisztességes tál étket

'^ ^&y"^8"y pecsenyét és ezek mellett öt veder bort fogyat-

kozás nélkúlt administrálván. Mely mesterlegény remeke
bemutatása után az szokott rendtartás szerént mester-

séget akarván követni, tartozzék az czéhnak egy tisztes-

séges mesterasztallal, melybl is az fizetés dolgában a

fenn megirt mód és rendtartás mindenképpen observál-

tassék : akkor is pedig tartozik négy forinttal, két font
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viaszszal. a czélimeslereknek píHÜg egy-egy ezüstre met-

szett pecsélnyomóval az czéhniesteieknok magok nevekre,

melvokel az els tál étkek mellett bemutatni. Valameddig

pedig az mesteilegény házasságra nem adja magát, mester-

séget nem követhet, ha pedig a" legény mester fia lészen,

vagv valamely ötves mesterlegény ötves mester ember

leányát, vagy feleségét elveszi, fél mesterséggel tartoznak.

Quintus.

Ha valamely ötves mester valamely szabad, vagy mez-
várostól ide az városra jönne, addig az mesterek közé

ne adhassa magát, valamig az megnevezett mód szerént

elször meg nem j)róbáltatik mestersége és az czéhnek

elégetnem tészen, eléadván genealógiájáról és annak eltte

az tanulásban magaviselésérl való levelét, okát is adván

ilitelesen, miért kelletelt elhadni elbbeni lakóhelyét.

Sextus.

Minden holdnapban az czéhnek bégyülése légyen, kire

az föczéhmestereknek iáblajárlatására comparéáljanak

;

lia penig valaki elmulat hatatlan dolga miatt jelen nem

lehetne, az ilyen taitozzék az föczéhmestereknek luda-

sokra adni, melynek megengedésére hatalmak légyen a

föczéhmestereknek ; de ha ki vakmerképpen mullatná el,

két lath ezüst büntetése.

Sejíliiinis.

Máshonnan való ötvesnek csak egynek se légyen sza-

lmád itt a' városban mívével életét keresni, mív(dni, és az

országos sokadalom napjának eltte itt akáimi idben is

ál úlni, mert az czéhnak szabadsága lészen az olyanaknak

ídlene állani, az sokadalom napján is pedig szabadságok
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lészen az ináshomian valóknak inív(^kel uieg|)r(')háliii, a/

kikliez az próba liozzá térliel és ha kinek hamis mivé

lalaltalik, hatahnak lészen az olyan mnek elvételére, lla

penig valamely ötvesmester, az ki mívével akar élni, ez

városban i'zéh ellen, vagy nemes szabadságához bízván,

vagy esak nemes ember házában lakván is, az czéhnak

privilégiuma s Irllyl megirl rendtartása ellen igyekeznék

mivével élni, az mini egyéb ers ezéheknek szokása 's

törvénye ez, méltán elmehetnek ennek az czéhnek iiütös

mesteri, az bírótól város szolgáját kérvén, annak az ötves

mesterembernek büntetésére nemes házhaz is, nem igye-

kezvén azzal az ház nemességének praeiudiciumára.

Octavus.

Ha Istennek tetszésébl valamely mesternek felesége

özvegyen maradánd, és az az asszony mivhelyt akaina tar-

tani, egy esztend három napnak eltöltéig, érdeme szerént

való héti bérre (nem úgy, hogy szolgájának részébl való

mívet adna) legényt tartani engedtetik, úgy mindazáltal,

ha addig megholt urának nevét viseli, eltelvén pedig az

-esztend három nap, tovább mivhelyt tartani nem enged-

tetik.

Nonus.

Senkinek se légyen * szabad rossz aranyat és sárga-

rezet megaranyozni, lopott avagy praedállatott aranyat,

ezüstét tudva megvenni, hamis köveket jóféle gyanánt

aranyban befoglalni, st ha olyan arany vagy ezüst mívet

eladott is volna valaki, az holott valamely vevnél fel-

találtatik, szabad légyen attól elhozni és megpróbálni, jó-e,

vagy nem, és ha allélében megérik, az mesterembert, a ki

eladta volt \s magát meg nem mentheti, az olyan mnek

* .\ iiiásf)latban, nyilván hiljásnn : í^tselédjén)) áll.
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jíoenitus eltulajdonítására szabadsága léíryen az czchnak^

conlentáltatván annak áráról azzal az mesterrel az vévüt

és a' mellett éidenie szerént niegbüntelvér. Ha pedig

valaki az mesterek közül találkoznék, ki lojíott aranyat,

vagy sárgarezet aranyozott volna meg, avagy pedig jó

k gyanánt hamis követ foglalt volna bé, egy gira ezüst-

tel büntettessék meg a czéh elölt.

Deci miis.

Ha ki az mesterek közül valamely mesterlegényt fo-

gad bé maga mellé és annak munkáinak harmad, avagy

valamely részét néki adja, avagy pedig az mnek kere-

setiben legényével társalkodik, egy egész márclia ezüstlel

büntettessék, hanem az legényinek munkáihoz illend

fizetést hétre adjon.

Undecimus.

Eg;y mesternek ne légyen szabad egy tanúlóinas-

nál többet tartani addig, míg annak ideinek fele el nem
lelik. Félideje eltelvén, szabad lészen mást is fogadni.

Minden tanuló inas pedig, hogy az urának természeti-

Ijez hozzászokhassék, elsbben próbálja hat hétig, ha sze-

leti-e a szállást, vagy nem, ki eltelvén, taitozzék az

urához magát bészcgdieliii az két czélimeslerek eltt .s

t az ura ne merje to\ább Inrlani és az ezéhnek tartoz-

zék két forintot \s két font viaszszat adni, az szegdtet
mestcrekní'k is pedig egy tál étekkel egy pecsenyével és

kí'l kiip.i hon.'d és ;iz ö hségének nagyobb bizonyságára,

\\7. ui;in;ik laitozik inai^áí'rt kez(ísekel állitani. Iiogy (i

egész négy esztendeig az urát igazán jánd)onil szolgálja

(úgy mindazáh.d ha nfm ötves ill val('> mestei' lia). Klsö

két íísztendííig magának kell ruhá/atjára gondol viselni,

h''d)béjirl megválva: ;iz hátr.i vah'> k(''l csztciidöhrn pedii;
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inesterenil>or lia szegöilik más mcslíMombdhez az inííre,

tartozik az is négy eszleiulöt etolteni és kél lonl \ iaszszal

adni, egyebet nrni. Ha pétiig az mestereinher maga gyer-

mekét maga akarja tanítani az mre, az czéhnak m(\g-

jelentse — szabadsága is van az ö atyjának, az mikoion

tel akarja szabailítaiii. ha ki penig a laiiúló inasok köziil

bár idds volna is, az négy eszloiidönek elölte elhadná

az ö urát és két hétig hozzá haza nem menne, annak
után na különben bé ne Ibgadtassék, hanem ha egy forin-

tot tészen le 'a czéhnak és így ismét helyében állván ki-

töltheti esztend(Mt. Ila másodszor is elhadná, két Ibrinltal

tartozik: de harmadszor igaz okát nem adhatván, miért

hadta el az ural. czéh nélküli légyen.

Duodccimus.

Az lanúló inasok koziil, vagy mesterlegények közül

ha ki lopásban találtatik, kevés lopásért büntetése az

czéhnak szabadságában légyen ; de nagy és derekas lopá-

sért bíró eleiben vitessék. Ha pedig az czéhnak, vagy

közönségesen magokra néz dologban, vagy kíilön sze-

mélyében, valakinek legényivei avagy czéhbeli mesterrel

czéhbéli dologb(')l valami egyenetlenségek lenne, azt a

czéh igazítsa el kztek.

DecimUS teitius.

Ha valamely mesterlegény el akarja hadni az ural,

tartozik, hogy annak eltte az urának két héttel adja tud-

tára, mely két hetet búcáúzó hétnek hívnak és az ilyen

szolga ha tovább akarna másnál az városban mívelni,

senki az mesterek közül meg ne merje addig fogadni^

valameddig az elbbeni urától meg nem érti, ha az bú-

csúzó hetet megszolgálta-e nálla, avagy nem, s mint vált
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meg löle. Ila ki penig az legények közül hívalkodással

és ide s ^()^a járással akarná az urától búcsúzó iietil el-

vonni — urának bosszúságára — azután pedig más mester-

hez igyekeznék menni, addig attól bé ne logadtassék,

míglen az elhagyott urával meg nem békcllik, mert ha

valaki elíéléknek mívet ad, két lath ezüst büntetése. Egy
mestei- is pedig ne mérje más mesteinek legényét vagy

inassá! elhitetni, egy fél márcha ezüst büntetés alatt. Ha
pedig valaki az mesterek közül az más mestertl elfutott

tanuló inast magához vinne, avagy czéhmesterhez híre

nélkült maga házánál tartaná, két lath ezüsttel büntet-

tessék meg.

Decimus quartus.

Az legényeknek ne légyen szabad itt az városban

magoknak se titkon se nyilván mívelni, sem darab ezüs-

t ékkel kereskedni, mert valaki az legények közül és mások
közül is ebben megtapasztaltatik, allól az az m és ezüst,

a kivel kereskedett, és készített, elvétetik és az ilyen leo-énv

nem mívelhet senkinek s mestersége sem adatik addig,

valamíg dolgát az mesterek eltt el nem igazítja és az

lyen szolgák közül, ha valamely az uiát, vagy az mes-

terek közül valakit csídekedetivel és beszédivel megbán-

tott volna, senki mívhelyében addig bé ne fogadja, vala-

míg az mestert, a* ki ellen vétett volt, meg nem követi,

és ezen büntetés alatt nem lészen szabad sem az mester-

legénynek, sem az tanúlóinasnak az ura formájái annak

<*ngedí'lme nélkül k(")vetni és kifoiinálni.

Decimus quintus.

Senki sem az mesterek, sem legények, símii pcMÜg az

inasok közül Fie adja magát részegségre s rúl szitkoknak

<!selek(*deti]e. az önnön maga és l'kí'ppen az egész lár-

*»aságnak gyalázatjára. meit valaki ebben találtatik, elsb-
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l>en ejry latli ezíistlel, másodszor kettvel, Iiarinndszor

huszonnégy nehezék ezüsüel l)iintettessék niet;' ; végezetre,

ha nieslereniher lészen, az Társasághói kirekesztessék,

ha penig niesterlegény, avagy tanúlóinas lészen, elsöbhen

ötven pénzzel, másodszor egy fbrinllal, harmadszor két

t'orinllal, negyedszer mesterségének és nmnkáinak eltil-

tásával büntettessék.

Decinms sextus.

Mindem mester csak annyi mívet fogadjon í'el, kit

bizonyos ideig egy mesterlegényével és egy inassával

maga is elvégezhet. Valamely mesteienÜDernek egy legénye

vagyon, arra mást ne fogadhasson, valamíg azl el nem
ereszti tlle : mert valaki ez ellen cselekszik, elsbben

négy lath ezüsttel, másodszor huszonnégy i)isetum ezüst-

tel, harmadszor egy egész márcha ezüsttel büntettessék meg.

Annak felette, ha valamely mester hízelkedésével, avagy

szép beszédével elvitetné az miveltet emberrel annak

befogadott mívét magához és más mesternek jó mívét

gyalázná ok nélküli, réá bizonyosodván az az cselekedet,

egy márcha ezüsttel büntettessék meg és a ki azon órá-

ban tlle elbocsáttatott aranyot vagy ezüstét, attól, ki

elsbben meg akarta venni, annak ellene megkerülné és

megvenné, elsbben két lath ezüsttel büntettessék meg;
ha másodszor cselekszi, többel is. Nem is leszen szabad

itt a városban az mestereknek legények mívét eladni

és árulni félmárcha ezüst büntetés alatt.

Decinms septimu.s.

Valamely mester valakinek ezüstét olvasztánd meg,

és az, az kié, darabonként akarná tle elvinni, azt meg-

próbálja a' mester, ha jó-é avagy nem ; ha jó lészen, az

önnön bélyegjével megjegyezze, ha penig jó nem leszen,
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atlja i'ii»y ki, az mint mej^önletelt fcjérítés és iiiegszinlés

nólklt. két lath ezüst hiintolés alatt.

Decimiis octavus.

Az mely inas az czéhtöl eleiben rendeltetett négy
esztendt igazán jámborul kilöllölle, akkoi- i'elszabadít-

tatván. az czéh annak bizonyságára tanuló levelet adjon

néki, melyért egy forinttal tartozik az czébnak. Mely

hogy néki mindenütt, valahová tanúságnak okáért, avagy

megmaradásnak okáért mégyen valamely városra bizony-

sága légyen az ö apródék esztendeinek kitöltésérl, és

igy minden szász, magyar, mez és kolcsos várasakban míve

adassék, mint egyéb ers kolcsos várasakban ötves mester-

nél tanúit mesterlegénynek. Ha penig interim valamely

városban ott lakóul meg akarnának maradni és czéhet

akarnak követni, abban az városban lakó czéhbéli mes-

tereknek szokott törvények szerént való igazságát meg-
adván, szabados légyen.

Decimus nonus.

Az czébnak pedig pecsétin ilyen czímer lészen : egy

háromtornyú kapuköz, az kapu közt pedig egy ötvesrend

juesterember mívelni láttatik az rendi szerént ; az pecsét-

czímejnek körülette ez az írás legyen : Sigillum aurií'abro-

rmii M\'ásái lK"lyen(.sium.)

\^igesimus.

íía vahiiiií'ly cmbci arany, vagy ezüsl maihál becsiilni

vinne, akarván megtudni, mennyit nyomjon, enc- csak az

két fczéhmeslíMnck legyen h.Mtalmak és ha valamely

köz<)nséges mester abban árija magái, két lalh ezüsilel

Ijüntettííssék meg; az becsülésnek jutalma pedig ez, hogy

az kél í'czéhnHislerek, minden iorint éi becsüböl kél-
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szokásában nieiílartalik.

\'igesinius primus.

.Minllioi>y mind a tisztességes rendtartás 's mint pedig-

a kegyesség ;ízI kívánja, hogy kiki mind az halottaknak

is utolsó tisztességeket megadja és jó reménység alatt

az embernek következend diességi(* való i*elláma(hísát

hiirvje, erre nézve kiki az mesterek közül személve sze-

vént jelen légyen, az sírásás az ifjú mesleieknek tisz-

tek lészen vairv mai»:ak, vai^v fiz(;tések által In térim, ha

valamely mester házánál idegeny ember meghalna, tar-

tozzanak azt is eltemetni egyéb czéheknek rendtartása sze-

rént, hasoid('>képpen mint az magok halottakat. Hogy i)e-

dig a mesterek ezaránt ne vétkezzenek, az Társaság

rendet tartván, az itjú mesterek tartozzanak elvinni is

az halottat, melynek végbenvitelétl senkinek nem illik

's nem is engedtetik meg, még az legényeknek is, hogy

magokat vonagassák. Ha valaki penig ez rendtartásnak

ellene igyekeznék, bár ids volna is, ifjú mester renden

lévén, az lo czéhmestereknek nem engednének, valahány-

szor vétkeznek, mindannyiszor egy-egy pisctum ezüsttel

büntettessenek.

\'igesimus secundus.

Nemcsak az több rendeknek példájából indíttatunk

fel az jó erkölcseknek követésére, hanem az Istennek

parancsolatja is mi tlünk földiektl az kívánja, hogy itt

az gyarló testben a' mi elttünk járóinknak tisztességet

teg\'ünk és kiváltkép|)en az Társaságban lévk egyikünk

az másikunkat megbecsülje s úgy viselje magát kiki, mint

a mint illik. Annak okáéit az Társaságban az ifjú meste-

rek az öreg mesterek ellen ne zúgolódjanak, ellenek ne
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lént is mind az ülésben ,s mind szólásljan elsk légyenek

*zek is pedig az itju mesterekhez kegyességgel tartozza-

nak lenni és minden mester az ö néki rendelt helyen

tartsa magát, ha mit akar mondani, ülve mondja el és

senki kiváltkéjípen az ily mesterek közül, ha valamely

ilolognak véghezvitelében vadnak foglalatosok, öszve-

gylvén. ne merje az régi ids mesternek szavát szavá-

val, avagy magaviselésével megelzni; ha kinek pedig

maga személyére nézend dolga vagyon, kit más ellen az

czéh eltt elé akar hozni, az felállván a' czéh eltt, ügy
szóljon, és ha kit az löczehmesterek módja kivül való

bbeszédjiért megfeddenek és semmit nem fogna lajta,

ismét ha ki vakmerképpen helyéil felugianék, valahány-

szor cselekeszik, annyiszor egy pisetum ezüsttel büntet-

tessenek meg

\'igesnnns iertius.

Ha valamely mester az Társaság közül megbeteged-

nék, hosszú betegsége miatt való fogyatkozására nézve

az fczéhmesterek, ha jót akainak vélle cselekezni, sza-

bad légyen azt a' czéh ládájából expleálni.

Vigesimus (luaitus.

Mind az (ii-eg 's mind a/ ilji'i mesterek egymás! az

czéhben es az(ni kivül is tisztességben tailsák ; az ö két

f czéhmesteieknek mindí^nekben engedjenek, viszont c/rk

is az mint illik a/ lendtartás szerént minden mesternek

egyenlkéj)pen igazzal taitoznak. Valaki penig a' fczéh-

mesterekhez engedetlen lészen, avagy valanndyiket meg-

gyalázza, reábizonyosodván, elsbben egy hilh ezüsttel,

másodszor kettvel, hai-mads/(ji lélniáirha ezüsttel bün-

tettessék meg; de ha mindezekkel sem gondolna, legényé-

tl, inasától megfosztatván, mívhelyéll is eltillassék. Ila
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ki penig az mesterek közül bírságon marad, és azt az

els gyléskor meg nem adja, annak letételire más öszve-

gyiéskor is intessék, ha ugyan mog nem akarná adni,

mivé és legénye f'ogadlassék el, inig megadja.

Ultimiis.

Ha azért a' két f czéhmesteiek is tunyán járnak el

tisztjekben és gondviseletlenek fognak lenni, kétszerte

való büntetést érdemelnek.

Quos omnes articulos eisdem aurifabiis eorumque in

arte sua successoiibus universis modo piaemisso obsei-

vandos extradedimus et iis omnibus instar alienis ordinis

arliíiciim in liac eivitate nostra in ceha et uno confiater-

nitatis nexu existentibus, uti frui et gaudere omnimodo
permisimus et concessimus haruni litteraium sigillo nostro

authentico roboratorum vigoie et testimonio.

Dátum in praescripta civitate M\ ásáiliely die piima

Április anno Millesimo sexcentesimo trigesimo secundo.

Subseriptum erat Stephanus Szetts, major iudex prima-

rius ceterique iurati cives civitatis Marus Vásárhely mpr.

Nos itaque praemissa sup[)licatione nobis modo, ({uo

supra porrecla, benigne exaudila et admissa, praeseriptas

litteras piivilegiales, nobis modo praemisso exhibitas —
praesentibus lilteris nostris, de verbo ad verbum sine

diminulione et augmento aliíjuali insertas et inseriptas —
quod onmes earundem conlinenlias, clausulas, articulos

et puncta eatenus, (juatenus eaedem rite et legitimé exis-

tunt emanatae, viribusque earum veritas suííragatur, prae-

missis sub condilionibus, ratas gratas ac acce[)ta haben-

tes, pro anlefalis Martino et Stephano Eöttves, tamquam
primariis ceterisque magistris aurifabris Marosvásárheiyini

degentibus et eorum successoribus universis perpetuo

valiiuras confiimavimus, imo ij)Sos praedeclaratis univer-

sis articulis et privilegiis ac etiam praerogativis et liber-

Kornfeld' kOni/vtár. VII. 9
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lalibus. (juilnis aliorum locoium eius oidiiiis magistri

cehas habentes uli consaeverunt, uti riiii cl i^audeie in

perpetuum concessiinus, ac ab univeisis quoqiie legni

nostri aurificibus et cuiusvis functioiiis et [)raeeminentiae

hominibus concedere maiulamns ct conimittimiis. Ilaruin

nostrarum pendentis et authentici sigilli nostri nuininiine

loborataruni vigoie et lesfimonio litteraiuni niedianle.

Daliini in aice nostia Fogaras die decima quinta

Julii, anno Domini Millesimo sexcentesinio tiigesinio

secundo.

Geoi'gius Rákóczy Stepbanus Kovachocby
cancellarius.

Anno Domini 163.'í íeria (piarta [)roxima post l'estnni

sancti (jiregorii pa[)ae coi'am dominó iudice et iuratis civibns ac

í^enatoribus exbibitae et praesentatae, tandem ver in pubbca

congregatione tolius civitatis Maros \'ásárhelyiensis in castello

existenle pubbcatum nullo contradicente.

Jobannes Szántai

iuratus civis et item

nótárius civitatis iii|)r.

Kiínil : A niai'osvásárbelyi Czéli privilégiuma. Mellyet a

k<)l<)/.s\ári Czcli közmegcdgyezcsböl kiirntütoU cs áltaMu^zatolt

l'Y'jéi\ári János czclibcii tagja állal.

(XIX. sz. Miásohita az l<>tlél\i .Muzcuiu le\ éltárában.)

3G.

A kolozsvári azahóczéh négij czélnncMenmek hízonyíívdnya

a naf/yszeheni Ilaelmnmi Mátyih száhutra, hoyy ^i hins

enztenilejéí bpcsníeííel kiszoUjúlln. Kolozsvárii, 16'i3 lípr. /.").

W'ir .Ainbrosius Gasner, .Nyilas Islván, Lauientins

IJoart, (Jlajos Zab(') János, I zccbincister der loblicbcn

Scbneider (Izeb ibn Clausenbnig Ibun kbund jcder nien-

niglieben. wcnn es sicb gebuiíít. das aulV bent dalo fur

nns erscíiinncn isi dei clnbarc .lunge Gesell, Mallbias



liaelinan. des woltítvu'hU'n und «'lirl)areii Marlini Hael-

inaiis Shon aus dtM" IlaenuMhnsIal. Nacli deiu Elír (!)

ilas Si'lineidor liandwerk löblichei ^ewonhajl, scjne lehr

Jar \olk(»inlii»-er woys erstallet halt, und áio ohen t>eniell('

vir ^anzer jahr l»ci iUmh clnsaniuien unil woli^eachlen

herii Jolianneni IlaerUd, Zcclii^enossen alhie in Clansen-

burg gelolirnct halt uns derhalben gebellen Ihui wahic

l'rkhuiid inill zulhajlen. Nachdeni al)ei- sejni bilt ziudich

ist : Ihni die niiti czulhajhMi habén wir Ibr billich und

rcchi ahniíeseo:en, bekhennen derchalben hiernylt olVenl-

lich, das obgedachter Matthias Ilaelman sejm lehr jahi-

volköniliger weysz gelernelt und ehrslaltet hatt ; hatt auch

die czeyll sejner lehr jahr sich ehrlich und aulVichlig vei-

balten, wie es sich eynem ehrligen Jungen Gesellellen (!)

gebürell; und ist auch myll eynem erhligen Hescheid

von uiis verschiden. Bittend derohalben ahn eynen Jeden

ehrsanimen Majster und Gesellen, wollenl diesen ehr-

saninien Malhiam flaelmannum ahnnemen und befördern,

weliches wyr den auch kegen die eurigcn freundlich ver-

gleichen und verschulden wollen. Ihn Uhrkhund aber ha-

bén mji- (!) disen unseren IjjícII, mitt unsereni Tzech

SigiJi wollen beslligen (!) und bekreftigen.

Gégében in Clausenburg Ihni Jahi' iausent sechs hun-

dcit und draj und dreisichten den 15. tag Aprill

:

(P. s.)

Geoigius Xihel

mppria

(Eredetije, pátens alakbím, p;i|)íi'l)ii nyomott pecsétnyomó-
v:il, íiz lu'ílélyi Múzeum levéltáiáhan.

)

37.

.1 Lolozsvári ötvösczéh jef/yzknyvébl az KJSij. évi

feljegyzések.

Anno l)í)niini lliof) Die 28 Apjilis.

Egész Gzéhül ö kegyelmek együtt levén, elsben az

9*
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proliét meírlátogatván Czéhiinknek rendlarlása szerénl,

annak iilánna ö kegyelmek uibb szükséges dolgokat is

szemek eleiben vévén, az becsületes Czéhnek iiogy nagy

kára és gyalázatja ne következzék, mivel értvén kegyel-

mes Fejedelmünk ö nagyságának is kemény parancsolat-

ját, az aranynak megvétele íell, mivel hogy az panasz

tképpen az ötvösekre és áros emberekre vagyon : kegyel-

mek végezték és keményen is megtiltották, hogy senki

azt'éle aranyat az fejedelem tilalma ellen ne merészeljen

venni, mert valamely ember megtapasztalódik benne, feje,

jószága minden kegyelem nélkül, az fejedelem parancso-

latja szelént exequáltatik. Az arannak is esztendnként

való ki nem adása (melyrl az Czéh ládájában donationk

vagyon) ez miatt esett.

Ugyan ezen czéhgyülésekor végezték kegyelmek

egész czéhl, idés uraim is mind bennlévén, hogy

Szigetin Thamás nev ötvös legény ne mivelhessen ad-

dig, valamég az becsületes Czéhet nem contentálja az

reá imponált egy gira ezüstrl. Mivel volt foka az

óárgaréx gíjúrSnek megfaragásának és zománczolásának

és maga foglalla be az követi is az léz gyrben, melyéri

ö kegyelmek mívét feltillották mintl addig, valamég az

becsületes Czéhnek kedvit nem találja rólla és nem con-

tentálja.

Zilahi Pál iiiani inasa is Daroczi h'crkó ebben az

dologban részes voll, mivelhogy azt az sárgarézbl való

gyrt ontöHe, kireszelle, annak utánna hogy meg-

zománczolták (az Drozn- István inam inasa, \ áiadi János

is részes volt az megfaragásában), d(í annak nlanna ;»/.

megnevezett Üaróczy Ferkó megaianyazta. Szigethi Tha-

más, az mind feljebb is megmondottuk, foglalla bele

az követ.

E,\\i'. is az megnevezel! inasra Daioczi Perkrc^ egész

czélil kegyelmek ilyen bünietési velctlck, hogy addég

az ötvosm nélkül legyen, valamé^'^ az becsületes Czéh-



nek kedvit nem kerosi. Hoíív tudni illik az idés uraink-

ban beiívüjtvén, keiryelmeket niei»k()vett(vss(' kél uraink

által, hoiry soha több oztelc rósz dologban nem eleiííti

mairát és moi; is javulhat, miiul ö s mind Szii^othi Thamás.

Az reá imponált büntetésrl Szií»-ethi Thamás eontentálta

az becsületes Czéhet.

Az Daróczi Ferkó dolinát is íi^y iiiazilották el ö kei>yel-

mek és iiry véíreztenek í'elile, hoi»y adjon ei»"y i»ira ezüs-

töt az atyja az Czéhben, az mely let^yen az Gzéii ládájában

mind addéií, valaméií' idejét jámborul ki nem tölti az urá-

nál ; ha penig jámborul kitölti, pénz nélkül kegyelmek

kiadják, aloquin ott marad. Annak okáért Daróczy András

is az atyja jelen lévén és értvén az ö kegyelmek végezésit,

semmit az ellen nem reluctálván az egy giia ezüstöt beadá:

egy ezüstös vasbotot, melyet kegyelmek az Czéh ládájá-

ban leltek.

Eodem anno. Die ver ^23. Metióiá Junii.

O kegyelmék czéhl együtt lévén, az elbbi vége-

zéseket coníirmálták, az mint következik:

1. Ha valamely idegen ötvös legény mesterremeket

akar követni, az nemzetséglevelet megszerezze, és úgy
fogjon az mesterremek csináláshoz, hogy az mesterremek-

kel együtt bevihesse, mert addég be nem veszik mester-

remekét.

'2. Ha az mesterremekes legény, akár idegen akár itt

való legyen, megmátkásodik, s be akar az Czéhben állani,

elsben íraóóa be magát az vároó könyvében, és meg-
eóküve'n Fejedelmünknek, és az város közzé, úgy vétes-

sék be annak annak ulánna az Czéhben.

3. Ugyan akkor végezték kegyelmek czéhl, hogy
ha ki mesterremeket csinál, négy gira ezüstbl csinálja,

.szép letteles(!) legyen, osztán háiom holnapia elvégezze,

mert ha az három holnapot meghaladja az mesterremek

fsinálás az legénnek sétálása vagy hivalkodása miatt,

minden hétre tartozzék házbért fizetni úgy mint den. 50.
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1. Azt is véírezték ö kí^iívelmck, hoiíy valamely ötvös

mester inast akar szeííödletni az ötvösmünek tanulására,

elsben azt tudakozza mejj;- az mester szoriifalmatoson

mikor hozzá toLjadja, ha nem jobbáí»-y fiu-e, ha nem budosó?

és ha jó nemzet, az czéhmesterek is ezeknek veidére men-

vén, úiiv szeiíödtessék be az inast.

T). kei»yelmek ei»ész czéhül azt is végezték, hoLiy

valamely ötvöslegény idegen országból vagy városból

jönne ide Colosvárra, és itt akarna mivelni, az ötvös legé-

nyek elttökjáróit és gondviselit, az kik Gazdáknak is

mondatnak, azokat találják meg és azok által keressenek

mívet az mesterhez. Hogy ha penig valamely ötvöslegcny

gazdáját elhadná, és más mesterhez akaina mívet kéretni,

ugyanazon Gazdák által keressen mívet, mert azok tud-

ván a Czéhnek törvényit, és rendtartásit, szorgalmatoson

megtudakozván, és végére menVén az mestertl, az kit

elhagyott az legény, mint vált meg urától, gazdájától, hogy

ha nincsie(!) ellene, iiogy más mesterhez kéret mívet és

nem kedve ellen hattae el, annak szoigalmatoson végére

menvén, úgy kérjen ez mívet neki és az mestei* is úgy
adjon mívet az leginnek, hogy egyiknek is iniuriájára ne

Itígyen. Es egy legény is azokon az megnevezett Gazdá-

kon és elltökjárókon kivül abban ne inge!-elje(I) magát,

hogy mívet kérjen valamely legén nek, mert nem ö tisztek,

büntetés nélkül is nem szenvedik. Mivel iiogy eddig is

sok j>anaszkodások és nyavalyák jötténél^ azféle miatt

közinl\l)í'n. osztán lia nem töl)bszöi is, de minden esz-

tendöbíín négyszer vagy ötszöj-, az mini a/ dolog kivánja

gyljenek össze, legyen valami disciplina közöltök, az

mint az mi Istííid)en elnyugott alyáiid\ idejében volt. Hogy

igy mind az l)ecsíiletes Czéhnek tisztessége és jó híre

neve megfuaiadjon. Ms iniiid az olvoslegényekníík is az

ö j(') liiiok in'xek és eiigí'delmrsségek megiiiaiadjon.

r». \/.l is vége/i/'k ó kegyelmek, hogy valamely legény

ez várasi;i joii, ill Colossá) alt akai mivídni, az leljebb
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ineiriievezetl Gaztiák által valamely ötvös niestorhez mívet

kéret, az az mester szi>ri»almatosoii moírtudakozza állapot-

ját. ha czóIk^s helyen laiiiilt-e, ós ha vagyon-c apród

levole. meiiiniitassa iirazsá^át, mert az miatt is sok nya-

valyák jöttének be közinkhen.

(I.i'ottt^tijo a', llrdólyi Mu/amuu Icvrllárában.)

:íh.

Tonlai íizabnmcMerek a Ixolozsvdri szabóczéhel tudósítják,

hofjn a ráradi ca dclrreczeni sz((bók az orszdggi/iilés és feje-

delein eltt kérdre akarják ket vonni, a miért a szár-

l.osztó végekben való kivitelében ket meggdloUák. Tovdán,

1630 )ndrcz. 15.

Szolgáló tunkot ajánljuk Kegyelmeteknek mint höcsü-

leles szomszéd urainknak. Istentl ö Felségétl minden

jót, jó egészséget hosszú életet l)oldogLÍl megadatni Ke-

gyelmeteknek mind egész czéhl kévánunk.

Kegyelmeteket ilyen dologhói kelleték megtalálnunk,

hogy az elmúlt esztendben egy Szabó János nev legé-

nyünköt küldtök volt Kegyelmetekhez ilyen dolog]:)ól í

tudhatja Keg\ elmetek azt. hogy az magyarországi szür-

szab(')knak nem volt szabad az szrt kivinnie végben,

azért az ország s az Nagysága mandátomának páriáját

kéretvén Kegyelmetektl, annak páriáját adta Kegyelme-

tek, a mellett levelét is kíddötle Kegyelmetek, hogy mi

valóban megvizsgálnók azokot az szabókot, hogy valami

contarokot mellettek ne hordoznának, akiket megtapasz-

talhattunk bennek, azokat mi megpriváltuk, az melyre

Kegyelmetek emlékezhetik és Kegyelmeteknek értésére

is adtunk, azért Kegyelmetek két emberséges czéhbeli

urunkot Bertecei Georgiot s J.ucz Jánosi általküldte volt

Kegyelmetek annak az dolognak eligazítására. Mostan

azéit az váradi szabók és debreczeniek bejövén, adták

értésünkre, hogy azért az dologért nem hadnak bennün-
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ket, az oi'szátí' eltt s ö Nagysága eltt iiieg akarnak szó-

lítani bennünket, azért Kegyelmeteket mi idején tudósít-

juk abból az dologból, liogyba az az dolog úgy talál

lenni, idején korán jobb gondot viselni Kegyelmeteknek

is, bogy mi is meg ne károsodjunk, kicsiny ellenséget

nem kell az (Miibernek tréfára venni.

Tartsa meg Isten Kegyelmeteket jó egészségben bol-

dogul bosszú ideiglen.

Anno 16o9 die 15 Mártii actum Tbordae.

Kegyelmetek szomszéd jó akarói

Szal)ó Ferencz és

Szabó György mp.

Kiiló cziin : Adassék ez le\ ('leni Kolozsvárolt az böcsü-

Icles szabó cheha urainknak, nekünk jó akaró szomszéd uraink-

nak kezekben.

Hátán: Exhibilae sünt anno 1639 die 21. Április coram

a. d. Seniorcs in cheba nostra Sarlorum.

(Eredetije az Erdélyi Múzeum levéltárában.)

39.

.1 kolozsvári ötvösczéh ifjú mesterei sérehnci c.s panaszai

Z ötvösczéh eltt az ötvöslefjéjij/ek elleut egy sírdsás)iál

támadt viszály következtében. Kolozsvárt KhlO.

Tisztelend becsületes uraink emlékezbelik Kegyel-

me! ek aira. minémü eontroversiánk volt az ötvöslegé-

nyekkel, az líenzler Ferencz temetésének sírja ásása

felett az Icnud kertben, mely dologról szóval is kegyel-

metekuíík |)auaszt tttünk voll, mi\<'l azl a/ mód nélkül

való íi'it ocsmányságokat se czébünk articulusa, se ke-

gyelmejí'k egész czébl velünk (egyetemben el nem szen-

\í*dbídné, íikkoron más egy bizonyos idre balaszlaná.

Moslan annak okaéri Kegyelmcbdv liszteleudö becsiUetes

uraim kévánla azt az dolagnak vabVságál, mini és bogy

volt, igazán Kegyelmeteknek írásban beadnunk, kik mi-
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néinii rúl és illelltMi líVíilázalos szóval illetl(Mi<ík volna

fejenkent hennünkrl. melyekre kiket kik(»t az legények

közül iirazán eszünkben vévén. Indhal nk Kí^íí-yehnehdv

eleÜMMi ailnnnk.

Mikoron uii ifjú ölvösnieslcMck czéhünk szokása és

reniUarlása szerénl az temet k(Mtb(Mi kimentiink volna

!\z megholt llan^ler Ferencznek sírja niegássára (!), bé-

<Ulánk és sírjál mi két az vagy háiom ásó nyomi-a ástuk

volna, az ötvös legények is kiérkezvén, annak módja sze-

rint, mivel hogy (a) halott ötvös legény volt, az sírásási

kezekben bocsáttiik. mindazonáltal kél emberséges ifji'i

mester lársnnkat és atyánkfiát ott hátink, hogy a sír illen-

4löbb és jobb módjával készüljön. Kzen k(")zben még mind-

nyájan ott kinn volnánk, az keserveseknek gondviseliben

kijvén közinkben, látta ennin való ott létünket, úgy mint

Ferenczi Mihály uram. szóllíta meg engemet, kolcsos

mestert, Ferenczi Bálint urammal félre híván, monda

:

kegyelmeteknek semmivel nem gazdálkodhatunk, hanem
kegyelmeteknek egy kevés pénzt küldünk ki, azzal ke-

g\'elmetek osztozzék fel annak módja szerént, mert nincs

mód benne, hogy fzéssel gazdálkodhassuk kegyelmetek-

nek. Azt mi meg köszönük. Ferenczi Mihály uram tllünk

eltávozván, ismét kijve az temet kertben, hoza fi. 1

den. 1)8. mely száz kilenczven nyolcz pénznek egyik forint-

ját attuk az ötves legényeknek egyenl akaratból, Hossú

János állal. Melyet mikor el nem vettenek volna, mond
Seres István, az ötvös legények gazdája : ez csak száz

pénz, nekem ezt se add, ha az többit nem adod, két

forintot attak, azt egy pénz héjával sem vesszük el. Mond
mindjárt N'áradi János is, az Kapusi Bálint legénye

:

uram ha nem adjátok, vagyoni még egy egy pót urán k

Mond Hossú János : én kolcsos mester híre nélkül nem
cselekedem. Én eljövék onnét, ez dolgot kulcsos mester

uramnak tudtára adom. Kimenénk kolcsos mester iiiam

Végh János és Sziireti Tamás nraimékkal, esmét meg-
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kéiiálá kolcsos mester ni-.nii a s/áz pénzz(^l az olvos

líígéneket és gazda jókat Seres Istvánt, el nem vévé, ha-

nem azt kíváná, lioíiv éppen két íbi-intot adjunk nekik,

maga minekünk alták. liogy osszuk fel vélek egyaránt.

Mindazonáltal látván indulatokat, annak az 9S pénznrk

r)0 pénzét is nekik attuk, mely pénz tett 11. 1 {\(n\. 50.

SzöUeösi Péter mond: ezt se add uram, ha az toh-

bit nem adod. Mind ez beszélgetés közben is sok zúgo-

bxló beszédek is valának köztök. Azonban érkezek T(')t-

házi István urammal \ ighkedvü Pál uiam is. Mond Seres

István esmét : ne adjátok bár, ugyan leszen még egy iái

étkünk, az két mestert is jól tarthatjuk. Elé álla Hussár

Péter minekünk nekünk (!) Beyziczerünk : ti nektek s^m

engedjük, hogy nekünk parancsoljatok. Mond kolcsos

mestei- uram : vagyon mi nekünk articulusunk, czéhmes-

lerünk, ahoz tartjuk magunkat. Mond erre ^^'erner János :

nincs mi nekünk articulusunk uram, elszakadott és el-

fúlta az szél, sok ideje hogy mesterkedtek ugyan azon,

hogy articulust és rendet szabjatok nekünk, de még eildig

végbe nem vihették, hanem ha ifjú János királt feltámaszt-

játok, avagy az vén Szakáll Pátert állatjátok elé, de még
is nem tehettek semmit is. Kékesi Benedek is elé álla,

nagyot píikék élmben s monda : py orczátlanok ! nem
szégyenlitek az ebtl, ezt is torkon verve elveszitek tol-

lúnk, el sem élhetnétek, ha itt nem kabdozhatnátok, gyjt-

sétek össze feleségeteket, gyermetekct, húshagyó kedden

nyaljátok fel. nám ugyan reá éheztetek volt erre.

Látván í'Z dob)gnak i-út és ártalmas becstelen kinie-

netelit. mi elindiilánk oniiél. I'^enesi István ulánuid< kiálhi ;

maradjatok még. nem lelt még el az felu,ipsz;'im. n<'

vigyétek el olyan gyalázatoiokr.i a/, pen/l, meg sem er-

demjitek. maradjatok még, vagyon uK-g egy daiab sajtunk

és fokhagymánl\, kihozatjuk. Mond Házmánj István : Iá-

val ji-e az íires. hát annál bíidosebb. jol lakhallok \el<'.

Pylia (ínzálhiiiok I szégycnkedj(;tek, <•! melndlek \éle, jei-



tek vissza, inkál)l) lakjatok véle, csoda, hogy nem szógyen-

litek az obrklöl ele

TiszteI(Mulö. becsüleltvs uraink, bizony mi niiiul ez

sok riU úlálalos gyalázatos szók kozoit, melyet ugyan

srséggel szórtának nuínk, mind meg nem értlietlük,

hanem ezeket, m«dy(dvet kegyelmeleknek tisztelend, be-

csületes maink ez kévéiben beadtunk. Immár éhez képest

metrtronilolhatja keíívelmetek, miket ncMu mondottanak

nuihelyekben. együtt is, másutt is. Mikoron j)enig az test-

ért mentünk vohia, s az ház eltt éneklettenek, kérdette

Radecins Hálint l^eke Pál urandól : mégsem adott-é meg
az kolcsos mester az pénzt? Mond Beké Pál: nem. Mond
isméi Radecins Bálint : mondjátok meg neki, hogy adja

meg, mert ha meg nem adja, oly gyalázat esik rajta,

hogy fel nem \enné száz íbrintért. Csak nem régen is

mint egy két héttel ennek eltte mondotta Radicius Bá-

lint egész czéhl nagy gyalázatunkra : egyéb helyekben

ily rút dolog nincsen az ötvös czéhl)en, mint itt, hogy ha

emberséges end)er beáll az czéhben, tehát mindjáit

hunczt'utot csinálnak belle Ez szovára is penig három

emberséges szava hihet ember bizonyságunk Vcidnak.

Mi penig azok nem vagyunk. Annak okáért kérjídv k(í-

gyelmeteket, mint kegyelmes atyáinkat, kegyelmetek ez

méltatlan gyalázatos rajtunk tölt dolgot el ne szenved-

jen, mely dolgot kegyelmeteknek mint becsületes uraim-

nak szolgálhassunk meg. Isten tartsa meg kegyelmetek

mind fejenként.

Alatta a hüiileté.i ki.\zaháóa ezüótheii, a meniiifire ajz

ötsröá-c:zéli az ifjú meótereket óértegeí legényeket elitéilék.

Solvit.* Seres István, mivel hogy ö volt kezdje a dolognak

p. 12.

Váradi Jánosi'a meg kell or.scn pirongatni és bünte-

tést p. 3.

' .M;'is l\ézíi-áss;il <lilu! írva : Solvit.
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Szeoleüsi Péterre v<'leUek l)üntetést p, 6.

Solvit. Huszár PéLerro vetettek büntetést p. 24.

Solvit. \\ erner Jánosra vetettek büntetést m. 1 p. —
Solvit. Kékesi Benedekre vetettek büntetést in. 1 p. —
Solvit. Rázmáni Istvánra vetéltek büntetést m. — 24 p.

l'enesi Istvánra vetettek büntetést m. — 24 p.

Solvit. Radceins Bálintra vetettek büntetést ni. 1 p.* —
Ezeket be kell ez jövend czéli napjára hozni, addég bé

nem veszik az mesterremeket, ki sem adják.

Solvit. Huszár Péternek záloga \agyon az l'él gira ezüstre,

bevették remekét. Az Tótházi István záloga és az Kapusi Bá-

lint büntése haloda ez jöv czéh napjára, akkoi- kell eligazítani.

Az öWö.sczéh jegyzköiiy\'c Huójzár Péter ineáterrenickc
hei'étele felel.

Die ^MJ Julii i()39. Volt czéhünk. \ ették be az Huszái-

Péter mesterremekét, mivel próba-szedés nem lehetett, oka mi
légyen, mert az fejedelemnek Rákóczi í'jörgy urunknak ke-

meny [)arancsolatja érkezvén, hogy az Portára harminez há-
rom kupát csináljanak éjjel nappal, és egy korsót, medenczét,
tizenkét lottos ezüstbl, tudván azírt azt, hogy próbát nem
adhatnak 14 lottos ezüstöt, nem jártuk el, mei't minden mes-
ternek tábláján olyan ezüst volt, hanem táblát bocsátottunk,

mely miatt sok villongás volt. hogy nem kell bevenni, noha
az czéh levelében is ari-ól sennni írást nem találunk, hogy mi-
kor vegyék be s mikor ne, de mindazonállai bevötték ö ke-

gyelmek. Látván az ifjúnak is Jaroszlara való útát, mely nagy
kárára leheteti volna az atyjának, ha az társaságtúl elmai'a-

dolt \()liia, és el nem mehctell volna. AzérI ez okoki'a nízve

mini kegyes atyák mosi megcselekedték. De mostan az fellyl

megnfívezett esztendben es na[)on végezték kegyelmék,
hogy eniKík nlána ne legyen az mesUírreuK'k bevétel, hanem
{)róbaszedí.s ulán, szombaton, elször az próbát meglálogat-
ván. úgy mutassanak be fnesteri'cmekel. mert különben be
nem veszik, azért ususban nem kell nu'nni.-

* Kzek a kiszalíolt birsáirok olvMsIi.itúk m czéli jegyzköny-
vében is, n hol a dolo^' röviden cl vími innndv;!.

'-^ Kz a pont a czéh jeí^'vznkonvvéhrn is nief^^xan. 'i'eliál oiinjui

íi:ifnll ki. A kövelke/k is*
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Ajz cí\'ö.S'Czéh Jiüíüi'czatü, Jicl/i/ kii fctfaJliütnük cl ícnict/ii.

Anno 165() Jic i\S' Janiiüiii ci^yült lovéii czéhül végez-

ték, liogy (•zéhinestcr uraimnak vii^yázások logyen reá, mi-

rsiuia halt)ltat fogadnak fel tömetni. Kodem végozték czéhúl,

lioíjv ogN n\osl(MMiek is szolgájának vagy szolgálójának, se

dajkájának gyermekét, ha szintén házánál tartja, és meg ta-

láhia halni az mester házánál, fizetés nélkül a czéh el ne

temesse.

Eodem die Ferenczi Péterre két rendbeli panasz jött az

czéhben. Házmán István és Verner Mátyástól, hogy ö orság-

haii tapasztaltatott volna, ha reá bizonyosodik annál inkábl>

az czéhból kirekesztessék, míglen dolgát jó mód alatt el nem

igazítja.

(Egykorú feljegyzések egy ivrn, a/, llidélyi Múzeum Kgyl.

levélláróban.'

40.

.1 kolozsvári ötrös lerjc7njek és inasok czéliszabályzata.

Kolozsvárt, Í6A0 decz. i9.

Nos Stephaniis Baczi primarius et Andreas Ilerman-

nus regius judices, caeterique jurati cives et senatores

liberae regiae({ue civitatis Transilvaniae Coloswar. etc.

Memóriáé coniniendamus praesentium nostrarum littera-

rum tenoré significaiites quibus expedit universis : Quod
prudentes et circunispecti viri Dániel Lintzeg, loannes

Szakáll, altei- loannes Seler, centuinviri, loannes Seres,

Petriis Flescher alias W ogner, Paulus Zilahi siniiliter

centumvir, Stepbanus Broser et Saninel Köpeczi itidem

centumvir, Cebae sen GoUegii aurifabroriim moderatores

seniores, in suis ac totius coniniunilatis ejudeni GoUegii

magistrorum nouiinibus et personis coiani nobis eompa-

rentibus, proposuerunt, allegaveruntcjue hoc niodo. Quod
licet multis etiani retroactis abbinc annis prudentes et

circuinspecti quondani domini Micbael Katbonay et Pet-

rus Filsticb senior, rectores, et cum ipsis dominus Tbo-

mas Buday, alias judex primarius bnjus civitatis, Fran-
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ciscus Keomüves el Gregorius Boncziday, siiniliter ma-
gistri aiirit'ahri, juratique pro tunc cives, ac viii jiidicid)

iiialurilalc insignes, longo reruin usu periti. ac nioruin

in légiit alo. gravitatcMjiio praestantissimi ad coércendaiii

lerrcnandainquo famulonini mercenariorum ac tyronum

aurií'abrorum licentiam, insolentiani, morunKjue eorun-

dciii [)r;i\italem emendandiiin afqiie castigandam, proque

honesla et pietali consentanea juvenlulis disciplina, cei-

tos quosdam Articulos pro perpetua lege observandos ab

ejus temporis judicibus et senalu inipetrassciit : Nihilo-

niinus tamen, quia propler varios, quibus baec qiioque

ci vitás ab eo tempore agitala est casus cuinpriiuis vero

cl) Gehae moderatorum ad proterviam juvenlutis conni-

ventiam, ea leges sensim ac sensim in desvetudinem ve-

nire, ac rursum juventutis eíTrenis licentia exindeque in-

solentia usque adeo gliscere jam coej)il, ut nisi mature

occuratiir, valde verendum sit, ne cum totius Collegii

summo dedecore omnis bonesta discipbna proi-sus dis-

soluta e medio ipsorum profligelur. Ideo, tiim ob Dei

omnipotenlis bonorem et glóriám, utpotc qui ex bonis et

pietati consentaneis hominum moribus maximé glorifica-

tur ; tum etiam propter Collegii sui bonestatem et orna-

mentum, amovendamíjue ab eo omnem tnrpiludinem om-

neque (pianliim in ipsis est, dedecus, volentes ad prae-

menioraloiiiiii [)raestantinm vii-orum sui quondam Collegii

liiminum imitationem, de novo eosdem articulos, in (pian-

liiiii liiinnlos mercenaiios tyronesíjue suos concerniinl ail

praesenleni sunni slatiini iiiianiini consensu accomodatos,

pro decenti perpeluoqne jii\(;ntntis snae regimine ac dis-

ciplina, in rnlnnini tem[)us semper observandos j)ristino

sno vigori reslituere; posi uiavernnt a nolns debita cuni

iíistanl ia, ut renoNatos eos articulos nobis nunc porrectos

líenevoje peilegerí', cognoscere, el sic nl)i opus l'uerit

ernendaií'. ieno\atos(pie el emendalos lalilicaie. conlir-

jnai'c. ac ij).sis toliíjue (^ollegio ipsornin siib majori sigillo
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oedere diirnaromiir. Cuin autóm, vei inlia paiicos hosce

aniios oomphiribus exeinplis l'ainuli ac tyrones aiirifahro-

rum ilissolulos snos niores lestalos, salis supciciuc lesla-

li»s nol)is tocorinl, iniillas(|uo finn privalis lioininil)ns

lum cliain iiiaiíisiraliii niDlcslias i'rea\TM"iiil, olíicii iioslri

esse duxiiiuis, íjuo non auiifaln-oiuin lanlum Collegio liac

in parle suhvcnircmus. V(Minn cliani puhiicae honestali

atqne qnicti eonsnlerenius : Ailicnlos itaque nobis exliibi-

los coranique peileclos diliííenter coi>noscenles, et uln

visnm fuil ad aecjuilalis triilinam e.\[)ensos eniendanles,

adaugenles el diniinnenles, ex cerla noslra scientia ac

niatnra deliheralione acceptavimus, laliReavinius, robo-

ravimus et eonlirniavinuis ac ut l'acilius ab omnil)us

inielligerenlnr Ungva vulgari líuníiarica ipsis |)raevia r.a-

tione extra dedinius in hunc lenoreni.

Mely igen szükséges légyen az Isten törvényénelv

parancsolati mellett ez világi jó rendtartás és fenyilék

;

fképpen az iljúság közöti : minden tisztességes gyüleke-

zet niegtapasztalhatja. Melyre nézve mi is egész czéhül

látván az mi ötvös legényinknek ártalmas szertartatlan-

ságokat, a mely mind magoknak s mind az egész czéh-

nek nyilván való gyalázatjáia és kárára vagyon, az mi

elébbeli arról való privilégiumunkat, mely költ in anno

Dni ir/.n, ujólan meglátogatván (így!) és az mostani id-
höz s az ifjaknak ez idbeli magokviseletéhez szabván,

vévén példát erre az több tisztességes míves legények

dicsíretes disciplinájokr-ól is, teczett egész czéhül mine-

künk ilyen Articulusokat eleikben adnunk, az mint rend

szerénl következnek.

Pi'imus Ariiculus.

Szükség minden szolga rendnek arra vigyázni, hogy
ifjúságát Isten parancsolatja szeiént tiszta, jámbor, fegy-
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lietelleii (így!) éleiben foglalja, és niiiul ura házánál .s

mind azon kiviíl hü sz()lgálatl)an s szorgalmatos gond-

viselésben légyen Ha azért valamely legény felettébb való

nappali vagy éjjeli részegségben, úczáról, úrzára való ián-

torgásban, kiáltásban, ura házánál ideje korán le nem
takanxhísban, feslett személyekhez való cékálásban meg-
tapasztaltatik ; valamenviszer míveli, mind annviszor az

czéhtöl kel forinttal fl. '2. büntetödjék. Az vétek penig ha

szanasabb lenne, úgy mint kiváltképpen orság, j)arázna-

ság és egyéb eféle és ebez hasonló ; az bíró és tanács-

autoritása alá eresztessék.*

Secundus Articulus.

Mivel semmi disciplina jó elljáró nélkül hasznoson

meg nem állhat ; végeztetett, hogy az ötves legényeknek

az két Czéhmesteren kivl Alyjok és közönséges Gazdá-

jok légyen, a kihez mindenben hallgassanak, az több ezé-

heknek rendi szerént. Legyen két közt ük-ül mester is^

az melyek nélkül soha az legények összve ne gylhesse-

nek, és az Czéh ellen semmit ne végezhessenek. Egye-

büvé penig öszvegyülniek semnn üdben szabad ne lé-

gyen, hanem az Atyjok házához; ha külöidjet cselekenné-

nek, az Czéh büntesse meg ket érdenK^k szerént. Az

fellyül megnevezett tisztviselk penig esztendnként az

egész Gzéhtl az vénség közül táblajárás szerént válasz-

tassanak, szász és magyar natióból. Valamely ötves legény

penig ez varasra jövend akár ittvaló íiu s akái idegen,

tartozzék h.irniad nap .dali jovetídinek okát az Atyjoknak

hírrr lí'nni és úgy (iazdát kérni ;
melyet ha nem csele-

kednék két forinttal híiiitesse a Atyjok ; melynek Icle az

legényeké Irgyon.

' /. /\'Lth\\zí/ (Jf/cri/y fcJcJcU'íii Lczcvcl ez ii nn'1/JCj./ffzc.i

dll n/íí/uia : \';ij rinii, iiicil iicliczcitix'n \<'im(''!k ;i/ lniiilclésl,

li.'irií'iii ii.';i/. torv/'iiv szcréul Idititcssrk.
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Tertius Arliculus.

Az atya peiiig az leiíények oszlásában kiváltképpíMi

az vénséget tekintse, az kiknek legényre szükségek va-

g}'on. V^alamely legény penig az néki rendelt mesterhez

nem akarna menni és ott mivelni, az Atya büntesse mog
két forinttal ti 2.; ennek is fele az legényeké legyen. íla

penig oda mégyen, két hétig tartozzék olt mívelni ; azután

hogy ha az szállás nem tetszik, urától tiszleségesen el-

búcsúzván és elhagyásának bizonyos okát adván, az Atyá-

tól más mestert kérhet. Ha penig történnék, hogy ez va-

rason valamely legénynek mivet nem találna az Atyjok,

és kényszerítetnék az varasról elmenni az legény, két

hétnél tovább kontár helyen ne merészeljen mívelni, mert

ha külömbbet cselekeszik és viszont ez városra jövend,

addég néki egy mester is mivel nem ád, méglen az ezéh-

nek kedvéi nem keresi.

Quartus Arliculus.

Valamely legény az próba két iielet eltöltvén, tovább

az uránál marad, azután különben el ne hagyhassa, ha-

nem az urának és az Atyjoknak is elmen szándékát

hírré tegye, az urának felfogadott mívét két hétig szoi-

galmatoson igyekezze elkészíteni ; ez két hét után viszon-

tag két hétig tartozzék ugyan ottan búcsú hétre mívelni,

és így egy holnapot ónnal elnienésének megjelentése

után eltölteni, úgy menjen oszlán az Alyjokhoz más gaz-

dát kérni. Mely legény ha ez egy holnapot sétálással

töltené el, valamenyiszer míveli, mind annyiszor két fo-

rinttal fi 2. büntesse az Atyjok ; ennek is fele az legé-

nyeké legyen

Quintus Arliculus.

Valamely legény urával békességes lévén akaratja

ellen egy hétben két napot elsétálna, egész heti bérét el-

Komfeld-Uönyvtár. VII. 10



veszesse; ha peniií erre való l)()szú|ál)(')l urának kárára

azon az héten nem mívelne, az Legények Atyja egy l'orinl-

tal hüntesse meg. Mivel penig az hívolk(KJó és sétáló

legény, más legényt is szokott ura kárára és hosszújára

vélle elhini, vagy inas által elhívatni ; azért az ilyen

legényt is meghüntesse az Atyjok valamennyiszer csele-

kedi ötven pénzzel.

Sextus Articulus.

Holott az mesterek az legényeknek nem csak fize-

téssel és asztallartással, hanem minden oltalommal is

tartoznak : azonképpen az közönséges igazság kévánja,

hogy az legények is híven, igazán, szorgalmatos gond-

viseléssel szolgálják az urokat ; mely mellett terhet is

ilyent tartozzanak viselni, hogy mikoron az gazda az ara-

nyat vagy ezüstöt az mhelyben beviszi, igaz mérték sze-

rént adja az legénnek kezében, az inasok is ott akkor

szemben lévén ; annak utánna úgy tartozzék vigyázni és

rizni és gyakorta lélmérni, hogy az apadásnak igaz hibája

kivül. az aranyról és e/üstrl igaz számot adhasson. Mert

ha az kezében inért aianyban, ezüstben kár lészen, tar-

tozzék a legény az urát arról mindgyárast megelégíteni,

melyet ha nem cselekednék, az Atyjok egy forinttal bün-

tesse, valamenyiszer míveli ; és ezenkívül az ura kára is

ugyan meg fizettessék vélle. Mindazonáltal szükség az

jó cselédes gazdának is vigyázni házánál és jó gondviselö-

íH-k lenni.'

' /\'cik\\zf/ .ntjiíí kczíi mciijcijyzé.'ic : N. 11. \;»l:iiiiel ötN «'>s

akár g;iz(Jn, akár legrri nem igazságosan avafj^y ialtoson niivcJiK^

akár aran akár rzüsl lonru' az, éiotft s minden m;n'fiá);i vrszon

el érte; a szerinl a/ is. az ki hamisan :ii;iii\ o/iia.
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Sepliiiuis Ailiculus.

X'alainely lei»óny valakit az mesterek közül vagy mél-

tatlan beszédével va4ry cselekedelivel meghánland, annak

egy mester is nem ad mivel, még meg nem engeszteli

azt a mestert, a kii meghántott. Az mely legény pcnig

ura tormáját titkon maga számára megformálja, avagy

megl'ormáltatja. avagy mszerét hír nélkül kiadja, valame-

nyiszer mivoli, mind annyiszor hünietödjék az czéhtöl

egy forinttal 11. 1.

Octavus Arliculus.

Mivel hogy az sok kontár helyen lakott és tanult

legényekre való vigyázásban az Czéhmesterek megfogyat-

koznak ; a mint azért régen volt, most is az legények

gondviselésére hízattatott, hogy az olyan legényekre vi-

gyázzanak jó gondviseléssel, megértekezzék, mívél fel-

ült sák. igazítsa magát a czéh eltt, s ha bírságot érde-

mel, az legényeké légyen gondviselésekért.

Nonus Articulus.

Az legényeknek penig mivel hogy másnak mívelni
;

s<Mu mívet árulni, kiváltképpen ura mhelyében ezüs-

töt vagy aranyat megvenni, darab ezüsttel, arannyal és

ötvös müvei semmi úton és módon kereskedni nem sza-

ba<i : annak okáért tartozzék az egész ötvös legényi Tár-

saság az Czéhhez való hségének megmutatására, hogyha
efélét értene, az Atyjoknak megjelenteni. Az kik penig

mihelyben nem laknának vagy lakni nem akarnának, ha-

nem magoknak kcjutárkodnának, ha a Társaság bizonyo-

son megérti, az olyan kontárt köztük ne szenvedjék, hogy

így Társaságok, tiszta lévén mindeneknek dolga, az reá

való kétségtl kiigazodván, az Czéh is alyai gondviselés-

sel és otalommal lehessen mint jó fiakhoz

10*
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Decimus Articulus.

Ez lellyöl megírt büntetésekben az Legények Atyja

minden engedelem és kedvezés nélkül eljárjon, \ alaki

penig magát alája nem eresztené és ez megirt Articulu-

soknak nem engedne, elsben niegmtessék az Czéhtöl és

lia ugyan nem cselekedné, annak mívét feltiltsák és Ko-

losváratt, se egyéb czéhes belyen ne mívelliessen, minden
helyekre az Gzéli ulánna irjon, mind addég, a még itt

dolgát el nem igazítja és az Gzéhet meg nem engeszteli.

In cujus rei memóriám firmitatemqne perpetnam prae-

sentes litteras noslras privilegiales sigillo majoii authen-

tico civitatis nostrae sub adpresso roboratas et commu-
nitas ex merae authoritatis nostrae })lenitudine confir-

mantes, universae Societati et Gollegio dominorum Auri-

fabrorum perpetuo valituras extradandas duximus. Dátum
in praedicta civitate nostra Coloswar duodecimo die men-

sis Decembris, Anno Dni millesimo sexcentesimo quadra-

gesimo.

(A város pecsétje)

In praemissis jiirato notario existente

Stephano Conrado,

praesente sigilli testimonio.

Idem mpria.

Kivül : Az kolozsvári Ötwes (Izchnck az otves legények

és inasok szertartások fell való privilc^nuniok íVll való

levele.

íKreüetijr a város ('/íiricros jxícsrtjóvül ellálva, papíron, l(í Ic-

vélnyi fYjzetalakl)an, selyem zsinórral l)crüzve, az I^'délyi .Mii-

zí'Uíii lev(';ltár/jl)an Kolozsvárt.)
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41.

í. Jidkóczif Györt/y k kolozsrári tanácí^nak sro'/d rendelete,

hO'tn í' kolozsrdri szürszabókdt idézzék meg d fejedelmi

ndrarha a disznódi és szeheni sziirposztó takácsokkal lügcjö-

i'i'i) leró perlekedésök tárgyaldíjára. Gyuh (fehérvárt, l()4S

okt. ^20.

Georgius Rákóczy Dei gratia princeps Transsylvaniáé

jKutiuni regni Iliingariae Domiiius et Sicoloriim comes.

Pnuienlos et cirrumspeí'li íideles nohis dilecti. Salu-

tí'üi el gratiani nostrani.

.Minem controversia légyen az disznódi és szebeni

szQrtakáesok és az kolozsvári szrszahók között, leliet

Hségleknek is értésére. Melyet ezeltt is akarván kö-

zöttük tanáesiir híveink által reetilicáltatni, a mely ter-

minust rendeltünk volt mindkét részrül nekiek, in anno

163<S celebrált országunk gylését, úgy vagyon az disznó-

diak eljöttek volt és jelen is voltak, úgy értjük igazsá-

gokkal, de az kolozsvári szrszabók absentálták magokat

«'s nem compareáltak. Azonban pedig, hogy az disznódiak

élhessenek privilégiumokkal, nem akarják engedni, a mint

hogy e napokban is egy Szrcsapó Tamás nev közü-

lök való embert igaz útjában s még pedig a mint jelen-

tik salvus conductusunk mellett, igen megkárosította, a

niint értésünkre adatik. Melyet emezeknek is igazságok-

nak periclitálására nem akarván megengedni és salvus

conductusunknak is violálásának okát akarván bizonyos-

ban megérteni: Ilségteknek igen serio parancsoljuk, ez

levelünk megadatván, az szrszabóknak mindjárást mi

szónkkal parancsolja meg, jütést jöjjenek alá udvarunk-

ban, mindfn igazságokkal, úgy hogy ha szerdán nem is,

de ez jöv csülöilökön, úgymint 29 praesentis okvetet-

len itt legyenek, olykor pedig, hogy azon nap tanácsúr

híveink eltt ez controversia igazíttathassék el íinaliter

közöltök. Alioquin ha most is negligálják a compariliot
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s élnkbe és tanácsúr híveink elejékben való producliót

magoknak tulajdonítsák, ha kárát fogják tapasztalni ; de

ezeknek látván cs tapasztalván abból is igazságokat, pro-

legalnunk kelletik ökel privilégiumok ususában. Secus

non facturi.

Dátum in ci vita le nostra Álba Júlia die vigesima

sexta mensis Octobris, anno Domini 1643.

G. Rakocy.

Kiilá czini : Prudeiitibus et cii'cumspectis iudici piinia-

riü, caeterisque iuratis civibus civitalis Mostr^e ('olosvar ele.

Fidelil)us nostris dilectis.

Citissime ÍF^. h.)

Alatta: Redditae die 28 Oct. hóra 11.

(lu'odelijc ;iz I^rdélyi Múzeum Icve'ltáráhan.)

42.

A kolozsrári ötvösök folyamodása I. Uákóczy György feje-

delemhez, inelyhen a szdnidra és portai ajdndékokúl Brózer

ístvdn által megrendelt ötvösmvek számláját beterjeszlik t^s•

kifizetni kérik. K. ii. (Í64S márez.)

Az kolozsvári ötvesek alázatason könyörgnek Nagy-

ságodnak mint kegyelmes uroknak.

Kegyelmes urunk Nagyságodnak alázatason jelentjük

mint kegyelmes urunknak, í'ejedeluiünkuek, hogy ez jelen

való H)48 die G Januarii esináltatotl velüid\ lirózer Isixán

ui'íim az Nagyságod kegyelmes paranesolai jálxd bi/.oiiyos

számú Portára való ku[)ákat, kiknek munkájától uiiiid-

eddig sem íizettelv meg, úgyinini kilencz loltos ezüsliiöl

nro liaruiiiicznégyet. Nro 31.

Ugyanazon Porláia \i\\ó inívckliez csinálluidv egy

mosdó kors(')t is sáliosou, aianyazattol, mely az l\ors(')V.il

együtt nyomtanak igazán százliuszoidial liÍi.'iI li/cnciiv

ne|iezél\(ít, idest m. 12í) p. 11.

r^/.ckiiek is L:iráj;'ir);d\ iniiiikMJ;d ln(l\áii kel loiiiilia
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huszonöt pénzre, az Nagyságod elcHíbeni kegyelmes fize-

tése szerint teszen kétszáznyolczvannégy forintul, l^'l. 284.

('sináltunk ez korsólioz egy nierön aranyozott niosdó-

nieJenezét is, mely nyom igazí'iii nyolcz girát, idest

m. S. p. — Ennek is girájának munkáját tudván harmad-

fél forintra az Nagyságod eléhbi kegyehnes lizetése sze-

rint, leszen lii'isz forintot, idest II. 20. d. —

.

Item csináltnidv ismét 12 lottos ezüstbl ugyan Por-

tára való kupákat nro 33 és egy mosdókorsót is sáhoson,

aranyazattot, mely kupákal az kancsóval együtt nyomtak
igazán százhuszoniiét girát és huszonöl nehezéket, idest

m. 127. p. 25.

Ezeknek is girájának munkáját két forintra huszonöt

pénzre tudván az Nagyságod elébbi kegyelmes lizetése

szerint, teszen kétszáznyolczvaniiat íorintot nyolczvanhét

pénzt, idest ti. 285 den. 87.

Ezekhez is csináltunk egy mosdómedenczét mern
aranyast. mely nyom igazán nyolcz girát m. 8. p. —

.

Ennek és az mosdómedenczének girájának munkáját
tudván harmadlel forintra, teszen húsz forintot fi. 20. d. —.

í)ie 14. Februarii csináltunk tiz kupákat, Budára va-

lót, sáhos aranyozásokat, melyek nyomtanak igazán hu-

szonkilencz girát negyven nehezéket, idest m. 29. p. 40.

Ezeknek is nmnkájának giráját tudván két forintra, hu-

szonöt pénzre, teszen halvaniiét forintot huszonöt pénzt,

idest. II. i\l den. 25.

Csináltunk ismét tizenkét postaczimereket is, sáhos

aranyazásokat, melyek nyomtanak edgyütt igazán kilencz

girát, idest m. 9. p. —

.

Ezeknek is az munkáját két forint huszonöt [)énzre

tudván, teszen húsz forintot huszonöt pénzt, idest

n. 20. den. 25.

Item csináltunk két étekmelegítöt is, mely nyomott

Igazán tizennyolcz girát fél n/ehezék héjján, idest m. 17.

[K 47^2.
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Ezeknek is az munkáját két forintra tudván, mivel

csak tiszta fejéren volt. teszen liarminczhat forintot, idest

fl. 36. d. —

.

Az dragonok számára csináltunk két zászlóra két

vértet, aranyast. mely nyomott negyven nehezéket s egy

felet, idest m. — \). 40**.

Az munkája ennek is teszen két forintot fi. 2. d. —

.

Aranyaztunk négy palaczkokat is meg újólag, teszen

az munkája nyolcz forintot, idest 11. 8. d. —

.

Az Portára és Budára való kocsiban lev csillagos

szegekben is volt m. 9. p. 26.

Ennek is munkájának giráját tudván két forintra az

eléhhi mond (!) szerint, minlhogy fejér volt, teszen lizen-

kilencz forintot nyolcz pénzt, fi. 19 den. 8.

Pro summa, kegyelmes urunk ezeknek az müveknek
munkájától való fizetése teszen hétszázliatvanhárom forin-

tot és negyvenöt pénzt, idest fi. 763 denar. 4;3.

Könyörgünk azért igen alázatoson Nagyságodnak, mint

kegyelmes urunknak fejedelmünknek, Nagyságod mutassa

kegyelmességét hozzánk és ez számos munkánktól, mint-

hogy igen fogyatkozott állapattal is vagyunk. Nagyságod
méltóztassék kegyelmesen megfizettetni Mely Nagyságod
kegyelmességét mi is alázatos hséggel és serénységgel meg
igyekezzük szolgálni, mint kegyelmes urunknak. N. k. v. v.

AT/vv//.- Ad ill. (lelsituduiem Vcstram luiniihnia siipplicalio

iiilrosri-iptormii.

(lircdetijc a/. lird(''l\i .Mu/cnin lcv(''ll.'ir;'il):iii. I. |{ák<'»c/y Gyüriíy
mrLrjoLryzéseivcl, «22 .Mártii 164H.)) kelettl.)

43.

.1 kolozsvári ölvosök jolyaniodásn 11. ndhóczi/ (íyöiyj/ feje-

deleníhez, nirlf/he)i a portai ajándékHl cÜHültatoll kupák és

(iz udvar száoníra rsiaáll ezüsf idíak árát fnlxzdotilják és

h'Vik; s a fcjtuh'b'm ?/lalvdui/rettdrlel<\ (if/Hlafi'liérrdrf,

in/fS okt. hJ.

Kíígyclmes unink Nagyságodnak niiiil kegyelmes feje-

dí'hiiiiiiKiK'k .'ilázatosan jelentjük, hogy iiiosl.ni csinálta-



toll az Nagysáiíoil koi^yolinos parancsolatjábúl velünk

Brozer István * uram bizanyos szánni Portáia való knpá-

kat, úix\ mini harminczhánnat, és ei^y mosiló medenczét

is korsójával együll, melyekel bemérvén Brozer István

nramnak. nyomlanak ii^azán százliarmineznyolcz girál és

lizenecrv nehezékei, iil esi m. 138. p. 11.

Mindezeknek az mieknek az mnnkájál Indván girá-

jának kél forinlra bnszonöt pénzre, az Nagyságtok elöb-

beni kegyelmes fizelése szerint, teszen egyült háromszáz-

tizenegy rorintol, id est H. 311 ti.

Csináltunk volt az elmúlt esztendben is Nagyságod

számára tizennyolcz számú ezüst tálakat is, melyek nyom-

lanak igazán hetvenegy girát, tizenhat nehezéket, id est

in. 71 p. 16.

Ezeknek is girájának munkáját tudván két forintra,

lészen száznegyvenkét forintot hatvanhal pénzt, id est

n. 1 \'2. d. ()G.

Kzeknek az munkájában íizetett meg Nagyságod há-

rom úttal n. 85 d. — Reslal még hátra ötvenhét fölin-

tünk halvan pénzünk, 11. T)?. den. 6().

Csináltunk az Istenben boldogul üdvezlt kegyelmes

urunk nagysága számára is negyven számú ezüst tála-

kat, hat-hat girásokat. melyek nyomtanak igazán kélszáz-

harminczkilencz girát, és harminczhat nehezéket, id est

m. -239. p. :^>6.

Ezeknek is munkáját girájának tudván kél forintra,

teszen együtt négyszázhetvenkilencz lórin lol, huszonöt

pénzt, id est fi. 479 den. 2o.

Ezeknek is az munkájában fizetett meg az Istenben

boldogul idvezlt kegyelmes urunk mostan utolszoi* Kolos-

váratt létében négyszáz foiintot, maradóit még halra

restantiára hetvenkilencz forint huszonöt pénz, id est

n. 79. den. 27).

* Az :i kolozsvári ötvös, a ki a híres Rákóczy- serlegei csi-

jiálta a kolozsvári rcf. cíi-vház számára.
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Mindezeknek al inmikáknak lizetése teszen eírvütt

négyszáznegyven hét forintot kiienczvenegy pénzt, id est

11. Í47 den. m.
Könyörgünk Nagyságodnak, mini kegyelmes fejedel-

münknek. méltózlass[ék kegyel]mességébiil ez munkánkrúl

kegyelmesen conlentállani, mivel [kegyelmes] Urunk sok

munkával költséggel visszük végben az mu[nkákal). az

melyekel Nagyságlok csináltat.

Mely Nagyságod kegyelmességét mi is igaz alázatos

hséggel meg ligyejkezzük szolgálni, mint kegyelmes

urunknak és fejedelmünk|nek.J

Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak, fejedelmi

kegyelmesség[ét] alázatoson várjuk mi szegény alázatos

hivei etc.

A/d.) kézirdóáal, az öójzeliajtott lap kiilá féloldalán :

Az szaniosujvári udvarbíró fi. 100. az kolosmojiostori har-

niinczados íl. 100 adjon most nekik.

Albae Juliae. 12 De(end)ris. 1648.

Ez alüll i.)iuét iiiá.t írd.wsal

:

Kegyelmes urunk fejedelmünk az benu megirt uiuukiiuk

jutalmának egy részérl, úgy mint 11. 2(M). az Nagyságod

kegyelmes tetszésébl contentállattunk. fbben mégis reslal

n. -247 dn. 01.

Az ó.yzehajloíí lap kiil.ió nuÍM'k jclcldaUui : a fclya-

niodvdnif iráóával:

Humillima Heplicatio.

Kegyelmes urunk ez kétszáz forintot nem tudjuk ha Nagy-

ságod az régi tálaknak mindvájára atla-e vagy az mely portai

miveket ez idn bevittek az i^oitára.

Kbböl az Nagyságod kegyelmes lesolutiojat alázatoson

\ árjuk.

(lÜTfIclijc az IÚ'<I('-1ní .Mii/tiiiii li'\élláráli;iu.j
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44.

Kolozsvári ötrösök foli/amodrdnt/tf 11. luikóczy Gi/rgy feje-

delemhez, ineh/hrn a Ihrtára ajdudékiU készült lrös mii-

rekrl besz(im(dH<(k rs kifizetését kr}-ik. l()W.

AJ illiitrixúinam CelMtiidinem Veótrani iinivcróO'

rum Aurifahronini in civitate Kclo.suar coininorantiunt

huiuUliina óuppUcatic.

(vooyolmes urunk alá/atoson jelentjük Nagyságodnak,

mini kegyelmes urunknak, liogy mü az Nagyságod ke-

gyelmes paranesolatjára csináltunk ncmnemö míveket s

azok közül az kik Pori ára valók voltának, Pávai Tliamás

uram kezében Brassóban Hrozer István uram álial acbni-

nistráltuk. Az többil ugyan Brozer István uram által

Kövér Gábor uramnak csak nem régen beszolgáltattuk.

Az melyek rendszerint így következnek:

Az portai müvekben korsóival és medenczéivel együtt

száztizeniiárom gliira, és harmincznyolcz nehezékek vol-

tának - mar. 11*> p. 38.

Az mely tizenkét nyerget ezüstöztünk, aranyoztunk,

nvomtanak huszonkét ghirát, és tiz nehezéket = mar.

2-2 p. 10

Az két rendbeli müveknek az Nagyságod elbbeni

kegyelmes lizetése szerint ghirájától fi. 2. den. 25.

Az két rendbeli müvek nyomtanak 130 ghirát, mely-

nek munkája teszen 11. 306.

Csináltunk ismét tíz katona nyerget, és tíz tatár

nyeregre való heveder csattokot, és szíjjvégeket, peczek

lyukakkal együtt, az melyek nyomtanak mar. 61 p. 31.

Mivel fejér sima müvek voltának ezek, az Nagyságod

elbbeni kegyelmes fizetése szerint ghiiájálól fi. 2, mely-

nek munkája leszen fi. 123. den. 24.

tizeknek az három rendbeli müveknek munkája egy-

ben summálván teszen fi. 429. den. 24.

Könyörgíink azért alázatoson Nagyságodnak, rninl
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keíryelines iirunkiiMk lejedelimiiiknek. méltóztassék fejo-

<leliiii ke|u\eliiiesséí»<''böl ez mostani boadott müvíMiikröI

kegyelmosen contenláltatni. kegyelmes szeme eleiben vévén

ez mostani birtelen reánk jött drágaságnak mivoltát,

melyben annyira jutottunk, bogy csak bázunk népét is

naponként élig táplálbatjuk, elfogyatkozván az naponként

való költség miá az Nagyságod mve mellett. Kibez ké-

pest kegyelmes Urunk kénszerítettünk Nagyságodat búsé-

tanunk, mert nincsen mire kezünköt vetnünk.

Az Nagyságod kegyelmességét nagy alázaloson jó

reménséggel várjuk, mini kegyelmes uiMinktól.

N. k. V. v.

(iLi'cdt'lije az l^^i-délyi Miizcnm lovólláiáhan.)

4 o.

Kolozsvári ötvösök fníi/amodváni/a Kemény János fejedelem-

hez a Portára készített eznsímüvek árának kifizetését kérvén

s a fejedelem intézkedése 1060 okt. ^28. és noc. 20.

Az kolosvári ötvös mesterek közönségesen alázatoson

könyörögnek Nagyságodnak, mini kegyelmes urunknak.

Kegyelmes urunk alázatosan kénszeríttetünk Nagysá-

godnak, mint kegyelmes urunknak jelentenünk : Nagyságod

kegyelmes parancsolaljából Brozer István uram ke-

gyelme készíttetett mostanában velünk egy mosdó me-

denczét korsóstól és barminczbárom fedeles ku|)ákat,

melyeket kegyelmes urunk administraltunk Kövér Gábor

uram kezében ; melyekí't Kövér Gábor uram megmérvén,

nyomott mindenestül fogva I Ti girát. (lilájának munká-

ját kegyelmes uram kél forinlia tudván, leszen kétszáz

bnszonnégy forintot, 11 id esi 'Í2\. .lolebcl kegyelmes

urunk e/ek minlbot:y ilyen virágos, késedelmes, ezifrább

mivíik b'vcn, ebbídi miiidvánkért tobb(d erdendenénk
;

mindazonáltal bízván a Nagyságod lejedclmi kegyelmes-

ségében, könyörgímk alázatoson Nagyságodnak, mint ke-
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iryelmes urunknak, nióltóztassék Nntiyságod munkánk

jutalmai mt'iíjobbitani, és i'onlentáltatni bennünket Ive-

iryeluiesen.

Annak telette kegyelmes u.unk Nagyságodat az el-

múlt napokban is találtuk vala alázatoson még ezeltti

bolmi Nagyságod számára készíteti munkáknak is salá-

riumáról, mely supplicatiónkat Nagyságod akkor Kövér

Gábor uram kezeihez adni paraíicsolta volt, igírvén Nagy-

ságod tejedeimi kegyelmességét abbeli eonlentationk

dolgában is, és azon supplieatio ez ideig is az ke-

írvelme kezeiben vat>von.

Könyörgünk azért alázatoson Nagyságoílnak, mint

kegyelmes urunknak, méltóztassék Nagyságod abbeli kö-

nyörgésünket is kegyelmes szemei eleiben venni, s abbéli

munkán klói is kegyelmesen contentáltatni, mivel kegyel-

mes urunk ez szk idben sokan, csak az Isten mondhatja

meg, közülünk minem íbgyatkozottúl vagyunk, az Nagy-

ságod dolgaitól is nem mindenkor érkezhetvén az ma-

gunk életének táplálására valót keresni.

Nagyságodnak fejenkmt alázatoson megszolgáljuk

teljes életükben mint kegyelmes urunknak.

N. k. V. V.

AT/Víi/ ; Ad Illustrissimam Colsitudineni Vestram humil-

liina supplieatio Introscriptorum.

Hátán : Kemény Jánoá fejedelmi írááával : Vessenek

számot volek az konioi'iiikok s infoi-niáljnnak. Albac 28

Oet. m\u.

Alatta :

Kegyelmes uram ez mostani Portára való kupák, úgy mint

luo 33 (melynek hátát Sebessi uram vitte el), egy mosdó
niedení-zévcl korsóstul egyíitt nyonmak mindenesti rn. 112.

p. — Az elóbbeiii snpplirn! iok felöl kegyelmes uram ö ke-

gyelmekuí'k, nékem [)araiies(>lta vala kegyelmesen Nagyságod,

hogy megtartsam s nálam vagyon.

Nagyságod undhatatlan (I) szolgája

Kövér Gábor ni. p.
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Mellette. Kcmciiii Jüiic.) kezéA\'l : V\/ iint'-hiiii iiiii\«'Unil

ii;\ roiitcntálják : Adjon i\ szamosujvjiii ii(l\.iil>íi('» Imzi'il riih.

^;ix. '2i^. i'ijnv tudván \ óUíí jál. mint Kolosx .ii'ott jár. ex (iv.ilii

<-uli. >;i\. 10, ni('i;ii'\ án ki nicnnii-c ni(Mil. azut án találjanak men-

ház) rcslanliáiúk All)ae. V?(). noN. l(j()0.

h!i-tMl(Mijr az Krdriyi Muz. Icvritárálían.)

40.

.1 kolozsvári öh'öxöl: fuli/amodcdnya iHtlunielijií; (ealószínii"

ley Apaffi Mihály) fejedelemhez, welyhea királtsáf/aik meg-

ersítését kérik, az alábbi három ponttal bnrítrc. A fejedelem

válaszátutl. (1670 tájáN.)

Az egész kolozsvári ölves czéh Nagyságodnak alá-

zatoson könyörög, mint kegyelmes nrának.

Kegyelmes urunk minem szép previlegiummal (!)

ajándékozták meg czéliünket az bódog emlékezet feje-

delmek, Nagyságodnak in specie beadtuk, könyörögvén

Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak, igen alázatoson,

méltóztassék confirmálni, ezekkel fejedelmi kegyességébl

meliorálván.

1. Els. Mivel mind ország szükségére, s mind ke-

gyelmes urunk Nagyságod szükségére miveket kell ké-

szítenünk, melyekhez sokszoj- ezüst kívántatnék, azt

penig az idegenek szokták felszedni városunkban nagy

árán, mely ezüstnek eltiltásaiul previlegiumunk extal

elébhi íidvezüit kigyelmes rejedehnektl, úgy bogy az

üdöböz képest, akkor nyolcz forinton ötven pénzen járt,

fl. 8. difi. r>í), mostan |>enig ahhoz képest tizenkét forintra

kivánjuk giráját, hogy (dvehessük, idest 11. \'2 az iilege-

néktök iuega(l\án az tizeidvét forintot giiájáért. 11. 12.

2. Második. Hogy városiunkba lia{ idegen mive-

ket hoznak, azokat meprobál|hassuk|. ha |nem rosz-

szul csiii|állák-é és ha rossznak találtatik, elveh|ess|ük,

ni(dy|ní*k két részje az lis< iis('*, az harmada az tanáesé az

czéh vei együtt legyen. Seidíi penig az városon az otNü.s-
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miivel iie kereskedhessek ;iz olvesínvcn kiviil, lia kinél

penig olyan ezüst niiet találnak, az ki kereskednék vélle.

tehát azt is elvehessek, hí ró és tanács erejével, melynek

két része az íiscusé letryen, az harnnuh) az tanácsé az

czével Cíívütt.

3. Harmadik. Mivel ket>yelmes urunk ennek eltte

is az arany beváltására auricamsorok (!) * voltak az or-

száirhan, az kik az aranyat beváltották az kamarára, az

ezüstöt mcírválasztották, abból csináltunk Portára való

m iveket, az aranyal penig felvertük ; mostan immár kamara

nincsen, hanem csak privatus emberek birják ; annak

eltte eltte elébbi üdvezll kegyelmes fejedelmek ki-

adatták az kamaráról az négy gira aranyat, esztendn-

ként, melyrl previlegiumunk exstal ; mely négy gira ara-

nyal, öreg Rákóczi György kigyelmes urunk is megadott

:

mostan is azon könyörgünk Nagyságodnak mint kigyel-

mes fejedelmünknek, méltóztassék ezekl)en mostan is

konfirmálni, hogy jövendbeli igazságunk el ne veszszen,

han< ni jövendiben is megadják, mivel mind az Nagysá-

god szolgalatjára, s mind az ország szolgalatjára s mind

az urak számára mívelhessünk, érkezhessünk,

N. k. v. V.2

Vdla.s:z a kéivénijre : Ad. 1. Ugy legyen bátor, csak

hogy mikor kívántatik, az liscnsnak ük is tju'tozzanak úgy
adni gí ráját.

Ad. ?. IJfiv legyen bátor.

Ad. 3. Micsoda arany s niii-e való legyen, azt (ledarálják^

mivel nem értjük.

Roplieatio.

Az mikor ain-icamsoiokal (I) i-endelürdv, akkor talajá-

nak lMe<í.

íEgykorií W'Ii. sz.-i másolat az Erdélyi Mii/ciim levél-

tárában.)

^ Aranyheváltó (= aurícainpsorj.

- Azaz : A'(agyságodj /c(egyeliiies) p(álaszát) i^íáijiik).



160

47.

A kolozsvári szabók czéhe fi ifjú mesteri társasága » rend-

szabályai a XVIL századból. (i678 ntifj. I2.y

Az becsületes Szabó Ifjú Mesteri Társaságnak articulusok.
Mely renováltatott anno 1766-ban diebus mensis Feb'

ruarii.-

A jó r(Mult;»rtás lelke niiiKJeii doloi^nak.

Mert valaholott vaí^y valamely társaságban az iijak küzött

semmi rendtartás nincsen, ott semmi tisztességes dolog nem
szokott esni :'*

Mivel mind az emberi tisztességes józan okosság,

mind |)eniglen az naponként való jó példák mutatják és

ugyan tapasztalhatóképpen tanulságul is adják az emberi

táisaságban az jó rendtartást igen méltónak, illendnek,

st hasznosnak is lenni ; mely nem különben mint az

legeltet étel és ital szokta az érzéken testet táplálni,

úgy minden tisztességes társaság is az jórendtartásokkal

szokott élni, tápláltatni és ugyan épülni egyszersmind,

melyet ugyan ersít amaz bölcs értelem is, úgy mint:

a jó rendtartás lelke minden dolognak. Ellenben penig

az nélkül mindenek fogyatkozásra jutván, el kellene

oszlaniok és semmivé lenniek. Mely okokra nézve azért

és több ehhez hasonlókra a mi becsíiletes czéhünkl)en

is lévén arra fgondviselés és vigyázás ; eleitl fogva

sok szép dicsíretes rendtartásokkal épült és virágzott

mind ekediglen is : melyet azután is szeme eltt igyekez-

vén viselni, minden ottan történhet fogyatkozásokat, jó

' Jakab iJek s/.crint (Kcdozsvár történeti' II. k. 781. 1.) kelt

1078 aii^'. 12-én, Adárii máskép liáziiiáii Löi'in<'z jegyz aláírása

alatt.

'^ A .WII. s/. prldáiiyiiiik czírn!apj;i liiány/.ik ; a/. 17()(l-iki

czíiiK" nirgvan, a mini itt közöltük, a rnollox.d. .\ többi a X\'ll. ere-

detibl való ; kipólolvji ;i vé^rii :i miiliilólábla hiánya.
•* A c/írnliip lu'lsö oldalán mottóként.
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knrhan állilani. inetrorvosoliii ós minden illenclöké|)j)en

telepíteni nem sznik tehetsége szerént. ele.

Minek okáért peni»ílen az becsületes czéhnek régi jó

rendtartási közölt ez is valóban igen megtartatott, az

mely szolijálattal az ifjú mesterek az becsületes czélinek

tartoztanak, tartoznak mostan és jövendben is, hogy

abban is valami fogyatkozás ne történnék, jó rendtartá-

sok által szokták ö kegyelmek úgy mint ifjú nu^stei*

uraimék azokat végbe vinni. Mely az iránt való lendtartás

csak kegyelmekre, csak iljú mester uramékra különös-

sön és nem mind az egész czéhie néz.

Abban ö kegyelmek ifjú mester uraimék tovább ter-

jeszkedtek volt az ö határánál és mértékénél ki, mint

sem lenni kellelt volna és az mostani terhes idnek ál-

lapotjával is ellenkez holmi abususból származott illet-

len excessnsokkal szorosan vádoltatván, comperiáltatván

is egyszersmind, kegyelmek egymást súlyos s felijei^

való büntetésekkel és holmi bosszútételekkel is terhesen

sérteni és fárasztani igyekezvén, nem kicsiny panaszszal

hatolt volt némely panaszkodó mesterek által nemcsak

mi élnkben, hanem ez becsületes hazának nemes ma-

gistrálusi eleikben is, kiknek is becsületes admonitiójok-

ból a' becsületes vénség és öreg-rend mester uraméknak

közönséges megegyezésekbl tetszett azon panasz által

kinyilatkozott fogyatkozásokat az becsületes czéli privi-

légiumának megsértdése nélkül, istenes megért itílettel

megorvosolván jó karban állítani és újabb bizonyos rend-

tartásokat azon ifjú mester uraméknak, mind mostaniak-

nak és jövendbelieknek is, bizonyos punctumok és

arliculusok szerént eleikben kiadni, melyekhez képest

tudjanak hívataljokban egyenesen járni, semmiben is az

melll nem távozván. Melyek is rend szerént következnek

ekképpen.

* A késbbi példányban "rellel)> áll.

Rornft'ld'koni/vtár. VII. It
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I. Articulus.

Hogyha mikor kr<ryelines urunk lejedelcni ó nairy-

sága, f- és virekapitány uraiinék, a vagy fhadnagy uram

és az nemes tanács ö kegyehuek parancsohitjok, vagy

pcnig halotti temetésnek alkalmatossága érkezik (az mint

hogy leggyakortább ugyan az is következik) ezeken kivl

is pedig sok rendbéli külömb kíilömbéfe egyéb szükséges

dolga is lévén az becsületes czéhnek, az mint az id s

az alkalmatosság is magával szokta hozni, sokszor olyan-

kor czéhapák és czéhmester uramék kegyelmek an-

nak rendi s módja szerént, kolcsos mestei- uram által

izenetct avagy kolcsot bocsáttatván, bizonyos órára va-

laki az rendelt helyen és órán az régi megrögzött jó

szokás szerént el nem áll, s jelen nem lészen, az els
órán való jelen nem lételért büntetése 2 pénz, az máso-

<likon 4 {)énz, az harmadikon 6 pénz. Hogyha pedig

ugyan tovább is, avagy ugyan egész estig elé nem me-

gyén és meg nem jelenik, úgy az becsületes Ifjú Mesteri

Társaság nagyobbik büntetésén, úgy mint 99 pénzen mél-

tán el lehet érette. Mivelliogy az becsületes czéhnek az

olyan vakmerség és elmulatás miatt nem kicsiny búsú-

lási, fogyatkozási, kárai is következhetnének.

Valaki penig az izenetet elveti, avagy a kolcsnak

valakinél letétele történik s másoknak az miatt való

botránkozások abban való késedelmek következik : bün-

tetése den. 48.*

111

Midn a l)ecsül(ítes Iljú Mesteii rárs.iság a czrh-

liáztúl megindul sírásásnak okáí-rl a temetkertben.

' Az I7l)()-iki pi'ldáíiyh.'in 4f^ prn/. áll. A k/'shl)! |i<>iit(»klt.iii

hasonlóim p/'íiz í'ill :i ílí'Mi.n- holyt'll.
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olyankor valaki a tometszerszám kisirósón jelen nem
leszen a míir az ásó a sírba levettetik, büntetése den. 12,

inivel rbben is t'otíyatkozás <'sik n('Mnely(0\n(^k elmara-

ilása luialL

IV.

Az ki az ásónyoniol a sírból jól és igazán ki nem
adja, büntetése den. 24, mivel abbeli fogyatkozás miatt a

koporsónak a sírban való lebocsátásában ba akadálya

találkoznék lenni, annál is inkább, bogyba fennakadna a

koporsó, az egész Hjú Mesteri Társaság közönségesen

büntetdik érette. Az becsületes czébnek is búsulást,

kisebbséget, a keservekiK^k nagyobb szomorúságot bozna,

melyre is azért a becsületes Társaság olyan szorgalmatos

nagy vigyázassál légyen, bogy az dolog úgy ne történ-

j«'k lenni, mert ö kegyelmek egész Ifjú Mesteri Társa-

ságul is megbüntettetnek egy-egy forintig a becsületes

czéhtöl személvek szerént különkídön.

V.

Ha mikor valaki maga bizonyos szükséges dolga

végett az temet kertbl az sírásás melll egész napra

elkéredzik, tartozik a becsületes Társaságnak egy nap-

.számot. úgy mint den. IT) adni, a melleit az ásónyomot
is. a mennyi illik, annak rendi szerént tegye le. Többre
erltetni ne merészeljék, méltó okát értvén kéredzésének.

tartoznak el is bocsátani. Hogyha penig csak l)izonyos

órára kéredzik el valaki, s arra az hagyott órára elé nem
mégyen, az melyre elkéredzett, tehát az els órának el-

mnlásáért büntetése 2 pénz, a másodikért 4 pénz, az

harmadikért fi pénz. Azontúl pedig, vágyba egész naj)-

estig elé nem mégy(;n, osztán annak büntetése 48 pénz.

Hanemha f- és vicekapitány, avagy fhadnagy
uramék parancsolatja, avagy város dolga érkezvén reája,

II
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a' gálolla volna mou:, így lévén az dolog, büntetése is

nem lehet.

\1.

\ alaki a lenietökertben a siron állal hajigálódik, vala-

mennyiszer cselekeszi, mindannyiszor két-két pénzzel

meglnintethetni érette, mivel hogy az olyan hajigálásból

megeshetik az is, hogy az sírban lev sírásó ember is

megtalállatatik hajítatni és sértetni.

VII.

Valaki tisztátalanul szól, vagy beszél a sír lelett,

vagy egyik a másikat csúfos beszéddel illeli, vagy tréfa-

képpen megszidja, oly formán, hogy harag és veszekedés

talál belle következni s támodni, büntetése den. 12.

Hogyha penig szántszándékkal haragból szidja meg, ve-

szekedik, verekedik, és több eííéle illetlen dolgokat cse-

lekeszik : büntetése den. 99

VIII.

Mivel mindenkor a négy utolsó ifjú mestereket il-

lette s illeti most is, hogy ö kegyelmiek szoktak arra

vigyázni s szorgalmatos g-ondot viselni, hogy a temet
szerszám a sírból kivont és hánt föld alá a sir széli

valamiképpen ne takarodjék és hogy a sírban ásó em-

bernek is a fejére, a nyakában ne hulljon a föld : azért

a sir melll a földel körüle elvoiiogassák annak módja

szerént, annyira, a mennyire ki\ánlalik. Azonban minl-

liogy néha az is megtörténik, hogy a sír leszakad, az

briine munkálkod(') embei*! oda lalálja ülni í'S nyomni,

ezért is felel Ir igen szüks(''ges az oil \ah') gondviseh's

és vigyázás ; minek ol\á('rl hogyha reá gondot nem visel-

nek, nem vigyáznak <''S az föhliieU is <'lvonogalását el-

ninhilják: bíinb'tése den. '? 1.
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IX.

Senki is temet szerszámot, vagy vahi kinek egyjét,

mását, egyel)el is valamit szántszándékból el ne I akarjon,

;í vi'trre se télrr nr léofven, hoiív már minllia magától

takaródott volna bé, bogy érelt(* valakit büntessenek,

mini némelyek uK'gcselekedték nélia, kiváltképpen az

«'lsök közül, banemba (a mint ide leljebb meg vagyon

írva) a négy utolsók gondviselet lenségek és vigyázatlan-

ságok miatt takaródnék és temetdnek el valami, kü-

lömben valaki azt cselekedné közülük, akármelyik légyen

is, de metrbüntettessék érette mindenszer den. 12.

X.
•

Ugyan az négy utolsók bogyba az ásóra és kapára

gondot nem viselnek, jól meg nem szegezik, úgy bogy a

nvíde beltök ki ne essék, az véle való munkálkodásnak

idején, mivel olyankor is esbetik ki, mikor szinte teme-

téskor a sírban vonnák bé véle a földet és így fogyat-

kozás, késedelem esnék miatta : ennek is azért büntetése

<l('n 6. Hogyba penig jó lévén az ásó vagy az kapa is,

mikor valamelyik az munkára kezében vészi, bogyba

maga kényességébl, szántszándékkal, mód nélkül bánik

véle, kben, vagy fagyban úgy vágja, bogy meglóduljon

az nyele benne, vagy eltörjék, s úgy talál esni, bogy

meglódul, vag}' eltörik : annak is büntetése den. G.

Ezzel az tartozik, a ki eltöri és nem az utolsók.

XI.

Az négy utolsók ímivelbogy ez is kegyelmeket
illeti) bogyba az temet szerszámot az temetkertben
meg nem tisztítják, banem tisztítatlan viszik az czéh-

bázhoz : büntetése mindeniktl két-két pénz.
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XII.

Az lemetökerlböl az ö idejében mikor a becsületes

líjú Mesteri Társasáií béjö az temet szerszániiiial, valaki

a lemetö szerszám bekisiréseii jelen nem lészen : bünte-

tése (Jen. 12.

Xlll.

Az becsületes Társaságnak mind a temetkertben

való kimenetelkor, mind peniii: bejövetelkor, st eií'véb

idben is, akár kivül, akár bell a városon és a város

kapujában valaki az eltte valónak eleiben métryen,

mindenszer két-két pénzzel megbüntettetik, mivel némely

utolsóbbak az elttök valókat hatok me^e hadnak.

XIV.

Valaki az koporsófoitáskor a koporsófotráson jelen

nem lészen : büntetése den. 24. — Mivelhoi^y némely be-

csületes uraiméknak, atyánkfiainak, halotti temetések

felett néha [)rédikácziók is lesznek, olyankor néha itjii

mester uramék közül némelyek vaí»y házhoz, vaij-y ei»yiivé

valahová magokat elvonják, ételnek, italnak adván maiso-

kat, az lialottos házhoz való elmenetelre az idcíjekben

nem gondolkodnak, nem vi<»yáznak, az alatt a prédiká-

cziónak vé^e lévén, az éneklést is elkezdik a deákok s

indulni kellene s jíden nem létek miatt késedelem és

í'o^'-yatkozás esik a doloiíban, m(dy az et^fész czélinek is

kisebbségére szoltiállatik.

XV.

Temetéskor dolmány nélkül, eiiy intilx'ii s(íid\i ne lé-

jíyen a >írnak kapálásán, e«^'-y(.|)aránl a ki úíxy Icszen

büntetése den. 21.
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XVI.

Valakinek a kolcsosmestor a becsületes ezéhre, vai>y

az Itjii Mesteri Társasái»ra nézend s illend szükséges

didiíokban valauiil meiiinond és ine^háíí:y s az el nem
jár benne és vétben nem viszi, vai^y vét>beii vinni nem
akarja, sztoiíadallanúl, vakmeren illetlenkedik, zúiioló-

dik felette, az minthoiíy némelyek magokról örömest

másokra Indnák a szolirálatot : azért az olyan inei»büntet-

telik den. '? 1. De a kolcsos mester is meí^lássa, hoi>y

rendkiviil bosszúsaidból ne cselekedjék.

X\ü.

Valakit utryan a kolcsos mester, ava^y az becsületes

társasáír vay-v et^yért, vQí^y másért, illetend szükségeskép-

pen val(') doloírban valahová elküld, az olyanokban tartozik

eniredelmeskedni, és elmenni, melyet ha nem cselekeszik:

büntetése annak is den. 21. U^y mindazonáltal, ho^y az el-

sk az ntolsókat rendkívül csak ma^ok kényén való dolog-

ban, kiváltképpen mé^ más határra is borért, vagy egyébéit

is (az mint mostan kegyelmek közül némelyek kezdték

szokásba venni) kénszerítésképpen senkit arra ne erl-

tessenek. Annál is inkább hitelbe bort kérni a Társaság-

nevével [ne merészeljenek]^ és id eltt való halottpénzre,

mert az olyanf)kban egyik sem tartozik elmenni. A mit

penig a temetési alkalmatosságokon kivl más által tisz-

tességesen, helyesen, jó móddal, a becses társaságnak

minden fogyatkozása nélkül a ki véghez vihet, megen-

gedtessék, csak menjen jól végben a dolog.

XVIII.

\ alaki az becsületes czéh marháját, vagy temet
szerszámát a temetkertbl, vagy a czéhházból, st

* E két szó az 1702. példányban betoldás.
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ííz olyan hír iM'lkül \aló elvild miatt, nem tud\án hol

keresni, eltévelyedése is történnék. Ei»yéhiránt is nem
lévén szahad senkinek is a becsületes czéh maiháját és

szerszámát a czéh sziikséí»es dolinán kivül vah* viseléssel

koptatni és vesztegetni.

XIX.

A kolcsos mesteren kivül valamennyi órákii;- áll a be-

rsuletes társasát;- ei^yetmásinak s a temet szerszám ládá-

jának az kolcsa, valamelyiknél közlök nappal mindenik

órán való nála tartásáért büntetése két-két pénz. Hoi»yha

penig éjszakára is nála marad és nála tartja, azért den. IS.

Mivel az alatt oly dolofjc következhetik, hogy szükséges-

képpen kívántatván fogyatkozás esnék miatta a dologban.

XX.

Mikor a becsületes táisaságnak halotti pénze, avagy

egyél) akármi iránt való jövedelme légyen is, Ar ha vala-

kit közlök a szokás szerént sírásáskor a temetökertböl

valami költséggel haza küldenek, hogy ide hé házánál

ételi készítessen, olyan véggel ne küldjék s arra ikí erl-

tessenek senkit is, hogy annak utána, a midn a temet-

kerlbiíl egész társasággal mindnyájan béj()vén annak há-

zához reá menjeiMík a késziletl eledídnck elköltésére,

hogy az szegény ember maga hecsühniért magát is meg-

róván, p(')tolja az közönséges költséget maga londásával.

azzal is lí'iheldjék. IJanem az olyan alkalmatossággal,

ha mikor \alamit készítenek is, k()ltsék a temetkertben,

avagy a czéh házánál el tisztességesen, szépen egyaránt ;

senkit is h.'i/ánál kivált éjszakának ich'jén alVéh' mnlalsá-

gokl\al ne ieihídjíinek.
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X\l.

A ki penii: vállii»a/.ításl ad, azt is annak rendi kivl

senki eröllclni ne merészelje küljebb a czélinál, abban is

no lerjeiljenek, hanem a i égi jó módol és rendet kövessék,

úiryminl : a i^azda lel kenyérnél, lel veder bornál, eny tál

éleknéP és ei»y pecsenyénél többet adni tartozásképpen

nem tartozik. Kzl is jíeniii' nem annak az i»azdának a

házánál költsék el, a ki a vállii^azitást adja, hanem a

temetkertben avatrv a czéhháznál.

XXll.

Senkire ne igyanak, hanem kiiK^k-kinek vétkét, annak

rendi s módja szerént tisztesséi^esen és igazságosan iga-

zítsák el.

XXIII.

Senki egyik a másikat afféle illetlen gyeimeki mó-
don való csúfos nevezésekkel ne nevezze, ne híjjá (mint

némelyek cselekedtek), hanem az ö rendiben hozzá illend

tisztességgel, becsülettel, igaz nevén nevezze és minél

tisztességesebben alkalmaztathatják egymáshoz magokat,

úgy cselekedjenek, mind elsk, mind utolsók. Valakik

penig ezenkívül cselekesznek, büntetése mindenszer

4len. 12.

XXIV.

Xotáriusa az becsületes társaságnak egy légyen,

mint ennek eltte is, hogy egy volt ; a ki is az ö idejé-

ben annak rendi s módja szerént, mikor valamit el kell

osztani ifjú mester uramék között, kinek-kinek az ré-

' Az 17(;G-ikin('l (íételnél- áll.
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szél igazságoson egyaránt adja ki, egyébaránt büntetése

(len. 1*2. Azonkivül is az ö bívataljában igazságoson

járjon el.

\XV.

Az nótárius ba kéj)ebelit nem hagy olyankor, mikor

a becsületes társaságban maga jelen nincsen, annak is

büntetése minjenkor két-két pénz.

XXVI.

Az égettbornak, acavitának/ mésernek, színes bornak

és akármi egyébfele italnak is történetbl való cseppen-

téséért való büntetést mostan ö kegyelmek leliadták;

ennek utána annak büntetése ne légyen, ha csak törté-

netbl esik, mert akármint oltalmazza akárki is magát

attól, (le az fell csak megesik az : hanem ha vakmer
vigyázatlanságból csef)egeti valaki : így levén az dolog,

annak büntetése mindenkor két-két pénz. És mivel a

becsületes társaságban a négy utolsókat illeti a pohár-

töltés, ha mikor bort vagy mésert töltene s ugyan vak-

mer vigyázatlanságból, vagy [)enig megrészegedvén

csorgatná, nemcsak csepegtetné az pohárlölt, azért az

mint akkor abban az idben annak az bornak avagy mé-

sernek ejlele járna, a melybl csorgat, egy ej telnek az.

áráig mindenkor megbüntetlietni érette.

XXVII.

Az bíMsületíís társaság kancs(')jál valaki eltöri, ha

borral leli töri el, borral teli, olyannal, az micsodás benne

lölt volna, tartozik más hasonlót én;tte adni az becsüh*-

les társaságnak, avagy annyira való borral, a mennyi

' .\<|ii;i \il:i ( = |)áliiiK:i) liclycil , iiiiiiil .1 Ud ix-ld/iiiy lum.
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benne ltt volna az kitörésekor, lla penig üresen töri el,

tehát üresen adjon mást éretle, hasonlót; az ellöréséért

peniiT, akármi módon törje el, adjon den. !)9. Hogy más-

szor annál vigyázóbb legyen s ne törje el. Azért is penig,

hogyha az szükségnek idején löri el s a többi addig

szenvedni tbgna miatta, még más edény h^nne, megbün-

tethetik ugyan den. IK).

XXVlll.

Az mi egyéb egyetmási is vadnak a becsületes tár-

saságnak, melyeknek is gondviselések a négy utolsókat

illeti, azért ha az ö kegyelmek gondviseletlenségek miatt

lalál azokban valami elveszni, tartoznak más hasonlót

érette szerezni és adni, vagy az árát illendképpen, a

mennyit akkor ért volna, megadni az becsületes társa-

ságnak, azonfelül az gondviseletlenségért büntetése den. 6.

XXIX.

Mikor valamely ifjú beáll az becsületes czéhben,

olyankor szoktak volt iljú mester uraimék a kolcsnak

kezében való odaadásáért egy forintot tle venni, mely

dolog mivelhogy ennek eltte a boldog idben csak abusus-

ból származott volt, azért mostan teljességgel letétetett,

ügy hogy ennek utána valakik beállnak a becsületes

czéhben, csak egyet is senkit arra erltetni ne merészel-

jenek, mert nem tartozik vélle.

XXX

Ha mikor ;i becsületes társaságnak felesebben és

bvebben vagyon jövedelme, pénze az szükséghez képest,

a becsületes társaságnak nagyobbik, úgymint számosabb
része ha azt kívánja s azon egyez meg, hogy vagy rész
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szerént. vagy egészen mindenestl, az mint az alkalma-

tosság hozza közöltök hogy felosztassék, tehát az töhbi

is tartoznak reá hajolni s annak engedni és egyenl
sorssal igazságoson felosztani. Hogyha penig közönsége-
sen másképpen akarják elkölteni, úgy is mindenkor akár

bvebben, akár szkebben légyen, de egyaránt egyenl
sorssal költsék.

XXXI.

Mivel az padmalyásás nem bátoiságos, az föld is

nem mindenütt egyarányú alkalmatos hozzája, néha ve-

szedelem is követte az olyanokot, a kik azl ásták : azért

kegyelmek senkit arra nem erltetnek ; a ki penig

maga jóakaratja szerént cselekedni akarja, álljon az

szabadságában, nem ellenzik ö kegyelmek. Jutalma is

tet, nem mást illetvén ; egyébaránt az szerit vigye

végben.

XXXII.

Az els collatio, mely beálló cclla/io-ni\k is hivalta-

lott, mostantól fogva in j)erpctLium tolláltatott, letétetett.

Ennek utána ifjú mester uramék is senkit reá erltetni

ne merészeljenek, mivel abususból való szokás volt.

Azonban nemhogy napról-napra jobb állapotokat ér-

nénk, de st inkább hova tovább Isten szent felségé-

nek látogatásából boldogtalanabbakra jutottunk s jutunk,

úgy látjuk.

XXXIII.

Az másik collatio penig, i'ií^y mint az inc.slcraAztali

collatio, melyet itjú mestíir uramék kiálló collti/io-uixk

is szoktak mondani, most is helyben hagyattalott. \ ala-

kik azért ennek utánna való idklxín is ebben a becsü-

letes czéhben béállanak, mindenek megadni tartoznak.

I)e ;d)ban és minem rendet, módot kövessenek iíjii
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mester iirainék, ide hiUrább úí4:y Ivövetkeznek, az mini

az arról való aitituliisok meginutal ják.

WXIV.

\ alakin az szer lévén : hoi»y iiiesteraszlali, úgymint

kiálló coUatiót adjon, mivelhogy az mi becsületes czé-

liiink azt soha írásban nem szokta senkinek is eleiben

adni, hogy mit készítessen, s mmem eledelekkel gaz-

dálkodjék, hanem mint más becsületes atyánkíiai, kik

eddig az ideig ebbeli coUatiójokat megadták, mind a

becsidetes társaságot, mind penig az magok becsülete-

ket is igen elöttök viselvén, annak rendi szerént illend-

képpen, tisztességesen gazdálkodtak, ennek utána is

azért a szerént legyen. De szabad bort, mint eddig volt,

hogy annyit kényszeríttetett adni a gazda, a mennyit

megihattak, néha pedig tékozlásképpen is elvesztegették:

ennek utána az nem lészen, senki is annyival nem tar-

tozik, hanem úgy rendelték mostan kegyelmek, hogy

légyen bizonyos száma, az mennyivel tartozik, úgymint

hat veder borral, annál többre ne erltessék, mert többet

adni nem tartozik, de illend, megiható bort adjon. Azt

a hat veder bort pedig a gazda számán teljességgel csak

az becsületes társaság asztalára adja. Ezenkívül is penig

azután maga költségére a becsületes társaság, az alkal-

matos idejéig, rendiben, illend tisztességesen ha akar

mulatni, szabadságában lészen. Szakácsinak is penig s

egyéb ebbeli segítknek a gazda ha bort ád, nem ezen

megemlített hat veder borból adjon, hanem azon kívül,

mert az teljességgel csak a becsületes társaság asztalát

illeti éppen. Ezt penig azért rendelték kegyelmék eny-

nyire. mivelhogy ennek eltte a collatiok mind a végeze-

téig a gazdától meghatározás nélkül való szabad borok

lévén, a mulatságot az határánál tovább is nyújtották,

a czélon kivül való hosszas mulatság és rendkívül való
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borital miatt némü nem egyéb kiterjeszkedésre is fo-

kadván, nem rsak a gazdát, hanem közönségesen egész

társaságul magokat is rendkivl fárasztották, I érhették,

némelyeknek penig holmi alkalmatlanságok, nyavalyájok

is származott belle. Hogy azért az ilyenek inkább el-

távoztassanak ö kegyelmektl, szabják s alkalmaztassák

ehhez magokat kegyelmek.

XXXV.

Az becsületes Ifjú Mesteri Társaság valamikor col-

lalióban lészen, XI. avagy XII. órakor asztalhoz leülvén

ebédre (a mint annak rendi is tartja), st nemcsak col-

latiókban, hanem egyéb tisztességes alkalmatossággal is,

az elébbi jó rendtartás szerént, mindenkor elsben az

Istennek szent felségének az dicsséget megadván,

asztaláldással telepedjenek le s azon legyenek, s úgy al-

kalmaztassák magokat, hogy étel után is hálaadással

keljenek fel a asztaltól, ez alatt is tisztességesen szép

csendesen mulassanak, estéli 8 órakornál, avagy ugyan

h^gtovább II órakornál senki is közülök ott mulatni ne

merészeljen, hanem kiki tisztességesen házához menjen,

<*lég idejek lévén addig az ott való mulatásra, hogy mind

az gazda rendiíivl, üd után ne terheltessék, mind pe-

nig magok között is holmi alkalmatlan dolgok ne követ-

kezzenek, a mint néha meg is történtének.

XXXVI.

Va<lii;»k némelyek rendtartat lan magokviselök és vi-

gyázatlanok (tisztesség adassék, kik nem olyanok) kik

nemcsak collatiokban, hanem egyébkori tisztességes mu-

latságokban is náloknál elébb valókat meg nem becsül-

vén, lendkivíil tálhan mártanak, konczot' elébb kirántnak,

^ ]\vi'(\c\\\('p!; k;iiils6l» voll írva, de iiiryi'Ji a/, a k<''/ kijaví-

|(»lla "koiitr/ó|.) t-a. A milx'il aiTa Irlirl kovctkr/lclMi. ln'íJ^y c/ a

W'll. szá/.a<li pi'ldány is iii.''ir rr^rhhinrk másolala.
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némelyek penig felette rencikivíil köszönii:etví'Mi kereszlül-

kasúl id eltt a [)()hi'írl, Iioíív némelyek me^részCi»ednelN,

némelyek [)enig csaknem szomjan maradnak ; azéil hogy

nagyobb vigyázassál rendiben moderálják az italt s az

éleiben való magokviseléseket is, arra vigyá/.ással legye-

nek s az ilyenek meg ne engedtessenek, egyébaránl

megbüntettetnek érette, mindenszer két-két pénzzel, vala-

kik azokat (*selekszik.

XXXVll

Senki is egyik a másikot borilallal, st egyéb akármi-

féle itallal is, ereje s természeti felet erltetni és ter-

helni ne merészelje, hanem illend tisztességesen kiki

mint ihatik, csak iigy igyék és az mint kedve tartja.

XXXVÍII.

N'alaki más ember eltt, ugyanaz más ember poharát

borral eldjli. büntetése den. (> ; hogyha penig az ma^a
eltt való s réá köszönt pohárt djti el borral, annak

büntetése mindenszer két-két pénz.

XXXIX.

A mi pedig az társaság |)ohárát illeti : mivel eleitl

fogva sok panaszok zúgolódások s egyenetlenségek szár-

maztak miatta, némelyeknek penig nyavalyájok is követ-

kezett, azért kegyelmek azt a pohárt mostan teljesség-

irel tollálták, letették, úgy hogy ennek utánna senki is

véle élni ne merészeljen. Ezen kivl is pedig büntetéssel

járó pohár csak egy is ne legyen, st emlékezeti se fo-

rogjon.

XL.

Az minthogy eleitl fogva a becsületes ezéh szokott

volt ifjú mester uramék közé az collá tiókban mindenkor
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leüli mester urainék közül két becsületes atyánkíiail

bocsátani, a vci^re, bogy ü kegyelmekre nézve is nagyobb
mértékletességgel igyekezzenek magok viseléseket alkal-

maztatni ; annak idejében penig s annak belyén, minden
olt való magokviselésekröl cselekedetekrl tanúbizony-

ságot is tudjanak tenni : azért tartoznak tisztességes

szófogadó engedelmességgel kegyelmekhez lenni, me-
lyet az ki nem cselekednék, büntetése den. 24.

XLI.

Az négy utolsók penig, mintbogy ugyan eleitl fogva

kegyelmeket is illette s illeti most is, ennek utána is»

hogy azon két leült mester uramékat az becsületes Ifjú

Mesteri Társaságban is az két elsket tisztesség meg-
adásnak okáért az collatiókból az szokás szerént tartoz-

nak házokhoz kisérni, melyet ha nem cselekesznek,

büntetése külön-kíilön den. 12.

XLII.

Alfélé rendkivül való tobzódástól, hegedüléstl, tán-

czolástól, erléstl* és az inasoknak ifjú mester uramék

magok közül gazdát csinálván azokat is illetlenül enyelg
módon, a mint ennek eltte szokták volt vendégelni,

mindezeket az hívságos s több ezekhez hasonló dolgokat

elkövetni, ennek utána mindazoktól tilalmaztál nak, hogy

többé elkövetni ne merészeljék, hanem teljességgel ép-

pen letí'gyék, st c/ekcn kÍMÍl is egyéb mindenféle nem
kegyelmekhez illend, alkalmailan ilolg()kt(')l magokat

niíígójják, i'igymint: zajgásl(')I, kiállo/áslól. esküv(''slol,

rikoltozásoktól, veszekedésektl. Ügy hogy felölök semmi

illetlen dolgok n(í hallattassanak, hanem mennél jobban,

* A/ ITdd-ikiit.iii ccsorléstöh' .'ill.
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lisztesséirest^hben alkalmaztál liatják niai»-()k viseléseket,

az szerint rselek(Ml|enek, hoijv ulániiok valóknak is já

péKhuuiók lehessenek. X'alakik [)(uiÍíí- ezek ellen, st ezek-

neknek akármelyik részéhen is vétkezni la])aszt alt álnak,

a véteknek mivoltálioz képest külön-külön mei^^bün tel les-

senek, legalább <len. 18 elsben. Ilot>vba |)enÍL» méí»is

nem sznnék, hanem vakmerképpen való elkövetje

lenne továbbá is vahiki közlök ezen mei» tilalmazott,

illetlen, remlkivl való doli^oknak, tehát den, 99 büntet-

tetik. Iloiryha penig niimlnyájan, egész társaságúi, köz-

akaratbúi, vétkezni fognának, tehát annak büntetése czéh-

mester uramék, avagy a becsületes vénség authoritások-

ban légyen, az véteknek mivoltához képest és úgy egész

társaságúi is büntettetnek meg kegyelmektl. Kolcsos

mester uram tartozván megjelenteni ez ilyen vétkest a

társaságnak, ezéhmester uraimék eltt idején ; melyet

hogyha a társaságnak való kedvezésbl elhallgatna, tehát

kolcsos mester uram is megbüntettessék érette duplummal.

XLlll.

Kinek kinek illend, méltó mentségét tartozik meg-

hallgatni a becsületes társaság és annak rendi szerént

istenes jó igazításban venni és valaki az büntetését s

dolgát \H pénzen felül ifjú mester ui'amék ell ezéh-

mester uramék eleiben akarja appellálni és vinni, tar-

toznak elbocsátani, ezéhmester uraimék jó itílettel revi-

deálván a dolgot, ifjú mester uramék büntetéseket vagy

egészen helybenhagyják, vagy nevelik, vagy kisebbítik,

vagy mint fogják kegyelmek változtatni az dolognak

mivoltához képest, az kegyelmek jó itiletek maradjon

helyben, és a szerint is legyen a büntetés. Mely büntetés

penig ifjú mester uraiuékat, nem ezéhmester uiamékat

illeti. Hogy penig ártatlannak találtatik, ezéhmester ura-

mék ítéletek szerént azon személy úgy is maradjon ab-

ban, a mint kegyelmek itílik

hornf''ld-kön!/ilár. Vll. 12
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Kzeken kivül is vadnak mé^ a becsülelcs Ifjú Mes-

teri Társaságnak más bizonyos ugyan a becsületes czchre

néz dolgai, rendtartási is, úgy mint az többi között az

szüreti dolog is, melynek is rendit tudják ö kegyelmek s

tartsák ahlioz magokat.

Ezen megírt punctumok és articulüsok penig az

becsületes Itjú Mesteri Társaságban jó gondviselés alatt

tartatván, minden egymásután következend kolcsos mes-

tereknek kézrl-kézre adattassanak a végre, bogy ke-

gyelmek az egész társaság eltt bizonyos idkben, úgy-

mint minden esztendben legalább négyszer, azaz min-

den kántorkor végig olvastassák, bogy kegyelmek közül

kiki mindezekhez képest tudhassa magát alkalmaztatni

és tartani, hallván és értvén ezeknek continentiait, az

szokás szerént igazításnak idején is ezek szerént tudja-

nak procedálni mindenekben.

Md.) kézíiáá.sal

:

Laiis I)<M). In anno 17'24 dio 13. Maii a I. n. Szabócliéh-

nck víiisígc egyíiil li\iii az Hjú Mc^lcii 1». T;nsaság))an lév

b. írjú Mesteri egész Társaság együtt h'vín. a I. véiiséi^- aka-

ratjából íialáU be ö kegyelmek egy tiszta ezüsiból csinállalott

Uolcsol. inclv Uolcsban vagvon 5 lot, ei>y ncln'/iU, azon kivül

az ötvös niunUíija, mely kolcsra tartozik nnndcn iK'csülctrs

kolcsos rnestci- j^ondot vischii és rólla számol adni animU

idejében. Hog\li;i cl l.d.iliiá Ncszlcni. lailo/ik hasonló \ iratos

ezüst kolcsol oiiii'dtalni a/on loiinára.

\W cxli;! ror.ini mc i)al uni pci ine no! ;iiio ( !» Celiae sai-loi'iae

M. S. (ierí-vlv.

Póllü.) nid.í kczírá.).sal

:

Anno 1711 die ^^-dik Man a/. l.r(v,,|,.h.v c/rlinrk k;inl<»ri

* K/ a szám csak ;i/ 17i;()-kil):m van r<.!\c\c, :i icL,'ebl)ibrn

InáTiyzik.
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<*/.éllii:VlÍlÓSC lÓNtMI. NÓtiV/h'h'll M/ CiiÓsZ í'/.ÓlllÖl UozÖMS^t^son

ós intordicáitatik, lu)i»:y ez iihin ;iz IkmsiíIiMcs Hjú Mcstori

Társasáig az ItMiuMökcrllMMi koNfl l;il;il\;m sírásásnak idcjcMi,

o\ ii»' nuMVszídjók adni. ini\(d maj<l nanv Iváihaii cscll az Ix'-

<'»»rd«'tt's lársasátr. ('Zt'luiukiit'k ncin kirsiiiv Imm'sIcUmisóí'vi'c

szintóii. Ila ixmiíl; t»lNant laláliiaiiak, akkori czóhapának ad-

janak Iliit, de s(Muníikép|>«'ii IvcrcskíMlósI iic iiiditsan;d\ \v\v.

KxtradatuiM per ordiiiariuiii ('ccliac sarloi'iac notarium

Franciscnni Lincz('i>' nip.

A^ llGO-iki niü.ícUií zdrüdékáúl ez áll

:

Kxlradaluní \h^v oi-dinaiiuni ctMdiac sartoriac nolaiiuin.

( irc^oriiiin Marjai ni. pr.

:\liilaló táhla.i

1) Az izcnclro olo noni állásórl.

*2) Az ki az iztMiolet olvóli.

3) Az ki az szerszám kisérésében jelen nincs.

4) Az ki az lemetökerthol békéredzik.

5) Az ki az ásónyomot az sírl)ól jól és igazán ki nem adja.

6) Az ki az síron állal hajiiálódik.

7) Valaki tiszlátalani'il szól az sír lelett vagy csúfolódik.

8) Ha valaki nem vigyáz, hogy a föld az nyakában hull

;i másiknak avagy a sír leszakad.

9) Ha az temet szerszám az sír földi alá takarodik.

10) Ha az ásó vag:y az kapa meglódul az nyeliben.

11) A ki a temet szei'szániot meg nem tisztítja az tcnietö-

b«Mi. uíikor bejönek.

12) Az, ki az temet szerszám kísérésekor jelen nincsen.

13) Valaki edgyik az másiknak (deiben mégyen, mikor

szerszámol kisérnek.

14) \'alaki az koporsófogáskor jelen nincs.

15) Valaki az sír kapálásán dolomán nélkíil vagyon.

16) Az kolcsos mestei" parancsolaltya.

17) L'gyan a kolcsos mester parancsolattya.

* Az els 21 pont a régi példányból hiányozván, ezeket az

17r>6-ikiból közöljük.

12*
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18) V;llal^i .1/ Iciiit't szerszámol ohiszí ma^a dolf^ára hír

nélkül.

19) Valakiiu'l a t. ládájának kolcsa áll.

'20) Si'iikit (MH'jc {\Ac[[ az inaiba házánál ne ciöltesscnck.

21) Az válli^^azító collal ioról.

*.^2) Sonkirc ne iiívanak.

23) Valaki odíj^yik az az másikai csúl" beszéddel illeti.

24) Notárins edyy légyen.

25) Nolárius ka képel)elit nem hái»:y.

2r>) Az |)<)hárl(')ltés a 4 utolsókal illeli.

27) Valaki az társaság kancsóját ellori.

28) \'alaki az társaság j(3szágát elveszti.

29) A l)eálló collatióról és az koltsválságról.

30) A jövedelem elosztásról.

31) Az padmaly ásásról.

32) A beálló collal ioról.

33) A meslei'asztali kiálló collal ioról.

34) Ugyan a mesterasztali collatióról.

35) l gyan a incsterasztali collatióról.

36) Az rendtartatlanságról.

37) Senkit boiüallal ne lerhel jenek.

38) \ alaki a más j)ohai'át eldiili.

39) Az büntetéssel járó poháiról.

40) Az mesterasztali collatioban két leült mesteremberi

híjjanak.

41) A/ kél leült mestereket és az két elsket haza kisírjék.

42) Az tobz(')dasi-ól, tánczolásról, rlésrl, hegedülési-l.

43) Az illend maga menlségrl larloznak meghallgalni

el is bocsátania.

1 1) Az szürci i dologrí'd.

(il(»ria in exccisis Deo.

Vége.

A 2: nad-iki pclJúniicn :

Iv/en Ali n-idn^iiak Irín'tja \(»|| Ajlai S/;d»('i Sánniel Yiw-

saság nol áriii-'-a.

I*cn<»\ ;ill ;il f )l I ez az Arlniihi^ c/en bcc>-rilclcs iljii mesle-

rcUjH'k MlrjcUlM'ii ni^snniil :
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Kolcsos in('>l(M':

Borhoreki Szalu') Joscpli

Zilahi S/.al)ó János

Kovái s Szahó .láiios

Ajtai Szahó Sámuel

'IVIoki Szabó Löriiuz

Kolosvári Szal)ó János

Szilágyi Szahó György

Jci.;i/ze/ : Az utolsó lapon lo van rajzolva a czéhláda kulcsa

koiMiiiás kétlVjsasos íogantyúval s alatta ollój(^lv('Miynycl. A kulcs

maga orodetihen nieiívan az Knirlyi Mu/.ímuu rcgisógtáráhan.

(Az articuhisoknak régebbi |)él(lánya brtáblába kötve a

XVII. századból való ; czinilapja és a nuitatótábla els levele

hiányzik. 4-eilrét. Második példánya 176l>-ból való a közölt |)ót-

lással, börtáhlával, melyben belólrl nyitható ajtóval a kulcs

számára kidomborodó tartály van hagyva, kék selyemmel kibé-

h^lve : az elsó 5 lapon és a hátulsó lapon bejegyzésekkel, hogy

kik voltak kulcsos mesterek 17()8— 1872-ig* Mindkét példány az

l'rdélv Múzeum levéltárában.)

48.

A dési szabók czéhc levele a kolozsvári szahóczéhhez, mely-

ben pmiaszoljdk, hogy a dési urak közül többen vidéki

kontár mestereket hozatnak udvarukba s azokkal csiiiáltat-

nak köntösöket — és tanácsukat kéri sérelmeik orvoslása

végett. Dés i72i okt. W.

Ajánljuk mint kedves nagy jó urunknak Kegyelme-

teknek mindenekben való kész alázatos szolgálatunkat.

* Egyik bejecjifzéá így ázóL

:

Kn Tüsky Mártony kulcsos mester voltam az 1848-dik
esztendbe juni 7-tól lolyó szeptenberi 29-ig az fennállilott ma-
gyar uj miniszterion í!) szerzése alatt.

1-s (léhmester Nagy Sámuel
2-ik (' « Fekete Pál
3-ik « rt Durkó Miklós
4-ik • " Pál András

Céhjegyz Somjai Lajos
Atyamester Lrintzi András.
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Isten Kegyelmeteket solváig iiiiiidnynjaii j(') egészségben

éltesse, szívünk szerénl kívánjuk.

Bizodalmos nagy jó uraink és kedves fautorink alá-

zatosan jelentjiik Kegyelmeteknek nagy megbántódásun-

kat. hogy alkalmas idt ül fogva nemes városunkban ne-

mei v becsületes jó uraik közöttünk nem találnak kcuitö-

söknek megcsinálására mesterembert, hanem potentiose

a vidékben iia találtatnak \alami kantarak (!), azokat hivat-

ván, udvarakban bevitetik, véllek dolgoztatnak. K(">zelebb

a szeletelnek okáért küls embeiek által admoneáltattuk,

ne cselekedjék kegyelmek azt, mert vadnak közöttünk

becsületes mesterembeiek, hogy a mely órában requirál-

ják azon dolog iránt, házokhoz is készek lesznek elmenni.

Sokrendbeli istantiánk, fhadnagyunk s egyszersmind fö-

czehmesterünket is találtuk meg, sem egyszer, sem más-

szor efíectumban nem vétetett. Czélunk a volt, hogy a

méltóságos gubernátor excellentiáját találjuk meg iránta,

de minekeltte a lenne, kérjük nagy alázatoson Kegyel-

meteket, mint jó urainkat, ebbe való orvoslást ha találna

Kegyelmetek, ne terheltetnék Kegyelmetek istenes jó vá-

laszával minket tudósítani, kijért az Ur Isten Kegyelme-

teket medáldia (I)

Ezeknek utána az Úristennek kegyelmes gondja

viselése (!) ajánljunk Kegyelmeteket s kívánjuk is, hogy

Isten számos esztendeig Kegyelmeteket nemes czéhunk

orvoslására éltesse, kijért maiaduidv Kegyelmetek kész

alázatos szolgáji.

Daiiiiii Dcés die 2\) Oclobris Anno 17^21.

A I)(m''sí nemrs szabó ebé mj).

Kíil.só czíin : rokinictíís nemes Kolo/.svár városában lev

iieiníís szabó í-liének érdcMucs T cliélinicslcrciiiek, nekünk ér-

ijcniünk iVdntt való bi/odahnas nagy jó urainknak 6 kcgyel-

nicknolt. illend l)e(!süietlel. Kolosvár.

(Kn'ílelijir ;i/. lirdélyi .Mu/eum levéllárál)an.)
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4t).

h'olozs rdiítiCíjyc ühiLc bi:o)n/ítr<ÍNi/a rs ajánlólevele egy

szabóleyetn/ ^ztinidra. Pata l?')? )náj. í?4.

Lectiiris salutem a Dominói

Hogy lestimonialis levelemet exhibeáló, nemes három-

széki Körospalaki Dániel János becsületes iljú legény

nemes Kolozsvármc^gyében Patában tekintetes nemzetes

M. Fülposi Nabrádi István nramot ö kegyelmét esztendeig

becsületlel szolgálta legyen, arról íideliter áttestálok.

Lévén pediglen ennek eltte is a szabomesterségbe noti-

tiája. szándékozik azon mesterséget voltaképpen meg-
tanulni, hogy jövendbeli kenyerét kereshesse mellette.

Melyre nézve mint jó ügyekezet ü, jámbor, becsületes

ifjat, akárholott található becsületes szabómester ember-

nek szabólegényi statusra, hogy maga mellé végyen, prae-

sentibus olTiciose commendálok. Áttestálok insuper arról

is, hogy itten mentét, nadrágot, szoknyát, vállat és köpö-

nyeget tisztességesen csinált.

Sig. Pata, anno 757 die 24ta Maii.

Jósa antal m. p.

nemes Kolos vármegyének
hts assessora.

(p. h.)

Eredetije a^. Erdélyi Múzeum levéltárában.)

50.

.4 kolozsvári ötvösczéhnek szerzdése a Kalandosok Tár-

saságával, a czéhbeli temetések átruházása, illetleg elválla-

lása fell. Kolozsi'ár i7(J4 márcz. 8.

Nos infrascripti damus pro memória universis et

singulis. Quod in hoc anno 1764 die 8-va mensis Mártii

requirálván bennünket a kolozsvári becsületes ötves czéh-

nak kolcsos mestere, nemzetes Szakáll János uram
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klme. i\/. eirt'sz Iljú Társasai* ineL;eiiyezetl akaraljáb(')l

jí'lciitvrii nékünk ilyen doliíol : Minthoi^y a' czéhban esenilö

temetéseknek álla|)otja, nevezetesen a' sírásás concernálja

különösen az Iljú Társaságot, melybl kinek-kinek az

iljak kozl sok incommodumi és dolgaiban való bátra-

maradási voltak, azoknak jó móddal való eltávoztatására

adták volt által a' sírásást a' bels becsületes Kalandos

Czélinak (niintboí^y nevezetes articulussok is mutat arra)

ily conditiók alatt et quidem :

1'"". Midn a szabados Úristen valakit a' becsületes

olves czéhból, vaí»y valakinek bozzátaitozóját az lialál

által kiszóUítja e' viláí»-ból, a keserves hírré tévén viszont

a kolcsos mesternek, indilate küldjön a' kolcsos mester

két vonás forintokat a becsületes bels Kalandos Czéh

Apjának, mely két forintokért tartozzanak minden hala-

dék nélkül becsületes sírásókat rendelni, kik is a keser-

ves házhoz menvén a sírásásnak kimutatásáért, tisztessé-

^^es sírt ássanak a keservesok kivánsájL^^ok szerént, akár

ó, akár uj sír légyen. Mely említett két forintokat az

ötves ifjak minden temetésen a kolcsos mester kezénél

hagyjanak a' jövend temetés szükségére.

t2'^<^. Midn pedig az olves ifjúság azt kívánja, hogy

elegend lestfogókal rendeljen a' Kalandos Aj)a, tehát a

becsületes Iljú Társaság superaddálván 36 harminczhat

pénzeket, elmulhatallanúl tartozzanak kegyelmek ele

gend testfogókat állítani, a' testnek a keserves háztól a'

templomban, a' lemplonüjól a' l(;metbe való kivitelére,

akár a" \ álban, akár a' Ilóstátban h'gycn í\' kcscívcs ház

Mely ha úgy kívántatik, a" kolcsos mestííi- a' becsületes

Kalandos Czéh Apját piaíívic informálja, liogv a test-

fogó személyeket al\.'(rniely s/.oriios doloii- i<lej<''n is (dc

állíl hassa.

.*i'<'. A sírásás ko/ltrii pedii^len adjanak ;i keservesek

az emlílfítt sírásóknak ill(uidké[)pen regg<'li ilall és ke-

nyeret, délb(;n, vagy eslve egy fazék clell <s fel kenyeret;
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ítz italbóli jóakaralot inin(ia/.ouállal a keservesek jóakaral-

jára bizván. Ha pediii

4**^. Az élelbéli jó akaial a' meiiiiKMidoll iikhI szerént

a keserveseknek állapot ja, lehelet lenség(% vatry inkább

szeirénvséire inián meir nem ailatlatliatnék, eo in casu

lótrvenek a' bites Kalandos sírásók quietiisok (melv mind-

azáltal ritkán történik), metíemlékezvén az (Mnl)ereknek

változó sorsokról, lioíry a' szegényséí»- mindenikünkkel köz

lehel.

f)^^\ Ha olyas sírt ásatnak a keservesek, melyrl lekvö

kövei kelletnék eltbrdítani, annak olforditásáért és lisz-

tesséí?esen való helvre téleliérl a keserví^s fizessen 60

halvan pénzeket ; az oldal- és tenékpalmalyért pedií^- 24,

huszonnéiry pénzeket. Iloi^yha méí»- ezeken kivül a' síron

a' bites Kalandos sírásókkal akarnának a' keservesek iga-

zíttatni, ezek iránt együtt conveniáljanak.

6o. Az endített sírásók az ásott sírra j(') gondot visel-

jenek és ember nélkül ne hagyják mind a' testnek kivi-

teléig, nehogy magára hagyatván, valami kár essék benne,

melynek correctiója a' temetést in sollemnitate megaka-

dályozza.

7"^". A becsületes sírásók közül egyik elmúlhatatla-

núl jöjjön el a' temet aljában a' deákok eleiben, a ki is

a' sollemnitást az ásott sírhoz elvezesse.

8^0. A testet tisztességesen a' sírban leeresztvén és

béka[)álván, a sírnak íelhányását tisztességesen bevégez-

zék, ha köve lészen, azt igazán helyre tegyék a sírnak

mivolta szerént. hogy ezek iránt a' keservesek ne pana-

szoljanak. Lévén mindenkor a' becsületes czéhnak Kalan-

dosbéli köszöntje, ki ha kívántatik a sollennitást kö-

szöntse a' bevett régi jó szokás szerent, ha az (itvesek

kívánják.

9"". Hogyha ezekben valaki kegyelmek kozzül

hívalalja ellen vétene, a' Társaság indilate érdeme szerént

megbüntesse, hogy a temetés úgymint a' bites Czéhnak
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kiv;illk»'j)pen való tisztességes szoli^álatja. liiha rs loi.'^yal-

kozás iH'lkül annak inódja szerént observáltassék.

10'"o Ha a' szükséf< az kívánná, hoi^y a tisztesséfí-

télelre a' hites Kalandos Társasába kívántatnék a' Gzéli

Aj)a praevic inlormáltatván. az ei^ész Társaság eljiijjön a'

temetésre.

Mely feljebb nieüfirt condítíóit a' bites és nemes Ifjú

Ötves Társasá<inak, midn e' szerént hallotta, értette, és

acceptálta a bites bels Kalandos Czéh és az írt felek

ezen me*i:eííyezéseket ötven foiint vinculummal loborálták

volna; oly formán, li04»:y a' melyik fél ezen convenlíót

valamely puncl urnában violálná, vagy megmásolná, tehát

ezen poenában íncurráljon, mely is desummáltatván vír-

tute praesentíum az inconstanson, in duabus a' tks bírák-

nak, in lei'tia ver parlibus a constans félnek cedáljon,

salvo lamen contractus huius virtute permanente. Irtuk

meg mi is a' szerént, és arról adjuk ezen tulajdon ke-

zünk írása alatt költ pecsétes levelünket futuro pro tes-

timonio fide mediante.

Dátum Kolosvárt. Anno dieque praenotatis.

Ladislaus Haver et Nagy György
jur. vicenolariiis civil;itis Kalandos Czéh Apu ni. p.

praMioInlae m. p. (L. S.) (I-. S.)

Corií'cla [XT eosdem.

Szakáll János Ágoston György
a bites Iljú Ölvos Társaság? vénség iii. p.

kulcsos iiM'sh'ic III. j). (1^. S.)

lk)ros Sámuel Köpet zi .losetí

azon hllcs lljn Ohes Társa- Kalandos nolárinssa ni. p. (L. S.

ság egyik lakija in. |». (I.. S.)

l^raesentem copiani ox veris suis oiiiíiiialibus sine dimi-

nutiono aiigmento varialioncípie [irorsus alicjiiali de verho ad

verbnrn siiicon' dí'scriptain ct riiin iisdeni collntnni et coin-

perlaLaiii oiniiihiisípie piiiK'tis el clansiilis ((mforniein reperlam

esse hisce li<i<' uostra nMMÜante tcstamur, si^illiscpie nostris-

I
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usiialibus. inanuum(|iio [)i*(>nri;uiiin síibscriptioiiibus corrobo-

raiites, exlradctliniiis.

Anno ISO'.í (li(> l-ta Autiusli.

Dániel Hakos cl .loannes Lillcrali de ílévi/.

{\\ h.) (P. h.)

Inclihu' r.ancrllarino H«»c:i:i(' Pr<>\ iiicialis Tijnissylvaniaí*

Maítii'is Si-i'ibao ar inrati notaríi ad pratMiiissani vidíntalioneiu

lidelilrr poraíjendam spccialilcr exniissi.

Hüldn : \ Kalandosokkal való coutracUisnak vidimata

copiaja.

(A hileles ni.Asolalnak eit'deli példánya a/. Erdélyi Muzenni

levéltárában, t

51.

Az erdelfii fkorniánj/szck rendelete, melnben Mária Terézia

kirdlynr parancsolatja alapján a házas inederlcgénj/eknek

a nó'tclenekkel egyaránt való alkalmazása fell intézkedik s

a czéheknek tudomására adja ; továbbá a mesterlegényeknek

vándorlását az örökös tartományokban és a német biroda-

lomban gátolni eltiltja. Nagyszeben 770 okt. i. nov. W.

Felséííes királyné asszonyunk kegyelmes parancsolat-

jában, mely a közelebb múlt octobernek els napján költ

és ugyan az ö Felsége kegyes rendelése szerént azon

bolnapnak 10-dik napján ide visszaküldeiett : If^tszett (>

Felségének a meáterembereknek házaó legéngeirl oly

kegyes rendelést s azt jövendbeli szoros megtartásra

mindenek eltt közönségessé tenni, hogy az házas mester-

legények, nem különben mint a ntelenek minden Fel-

sége örökös birodalmiban, akármely kézimunkák, fabrikák^

mhelyek és mesterségek mellé személyválogatás és ki-

fogás nélkül felvétessenek ; oly kötés alatt mindazáltal

:

hogy ha valamely ezéh és társaság házas mesterlegényeket

a mesterség folytatására felvenni nem akarna, az olyan

házas legényeknek legottan szabad lészen magokra mester-

ségeket folytatni, kiket is a ianács minden háborgatok
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ellen oltalmazni larlozik. I'^llenben pedi,i»^ lia az ntelen

meslerleirények az liázas le^'-ényekkel e^y társasaidba a

ineslerséiíel inívelni, dolgozni, ediryüll élni nem akarná-

nak, vaifv aképpen cseleketlöket áltatni, nntatni, azért

becsteleniteni, vany mciíbüntetné próbálnák: az ilyetén

ntelen mesterlejíények érezhetképpen büntettessenek

me^, vaíry a doloií niivoltához képest tömloczre, töndöcz-

béli doloi»ra, vasra, sánczásásra kénszerítliessenek. Az
okáért ezen Felsége ke^^yes rendelésit Iiotry Kei^yelmetek

makrók között lév minden czéhoknak, társasaitoknak tud-

tokra adják és annak szort»almatos megtartásában mnn-
kások leiíyenek, keményen parancsoltatik. Gondviselések

s vi^yázások alá bízatván az is : hogy oly állapotokban,

a melvekben valamídv társasáij: a mesterlei^énveknek a

vándorlást az Felsége örökös császári, királyi és római

birodalmiban mciítiltaná, avaí>y ezen orszáííokban vándor-

lás végett bujdosó házas mesterlegényeket, hazafiakat fel-

venni nem akarna : tehát az olyan társaság és helység

nevezetesen kijelentessék és arról elsbben a királyi

guberniumnak, azután annak megorvoslására Felségé-

nek a gubernium által küldend valóságos leírása hala-

dék nélkül leladattassék. Sic í'acturi etc.

i;. Hajlai

Stephanus de Hanenheim
secrolarius gubernalis iii. p.

A rna.sclüí hciulckuii : (lopia coinmissionis gubornialis

de dalo ílihiiiii 'iO-a Nov. 1770 inliiilu sodalinm opiliciini

uxorcs li.ihcntiuni sonantis.

(\í\^\ki)\\\ iri;'isol:il;t ;»/ I'j-<l(''Iyi Mii/.cnm icvélláij'ili.iiu

52.

Az erdi'lyí fó'kormmiyszék rendelete a czéhekheii roló fize-

tések ntef/szabáüáf Hletlei/. Szehen /77.'i márrzius 13.—
nuíjus ífK

A jiicl/óóugoá királiji cjiiherjjiiim comiuiá,sicjánal<j

ü nicli/c/ Szehcnhcl Jie Ifhna Maii 111:1 a kolozávári



tckintctcó maLji,ítrütu,)hcz kIJc>'/f. nnu]ijarra fordítót

f

párjü.

Midóii tapas/lallaloll vuliia. lioiiv í»/ iiiassáiíia való

bóvólelórl, az inassáiihói való IVlszabadilásrrl rs. \ói>re a

czóhban ineslersóiífkif való IxsUlásórl ezen nai^y Eiclóly

orszáirában lév czóboknál mciíhalározoll lizelósek azokal,

a melvek az 6 Felséi^e más orokos birodalmaiban szokás-

ban vatrynak, majd \\\vix IV'laniiyival Irljül baladják : pa-

rancsolta ö Fí'lsótí^t* ez(m cszlcndöbcíi, márcziusnak \\\-\\\

napján köll udvari kei»yelm(^s dccrelumának crrjrvíd ií^en

keíry<dm('s«Mi, liOi»y a czchóknak Ivzöiiócgcá rcgiilázá-

óárü nczeiuiö, Ö Ichcgc fcl^cgcó vcqczcócig, azon íizc-

lésí'k minden czrlioknál az idczáit * l'ormára szoríUassa-

nak ; a vrndéiisóiií'krc nrzvc p("di^" az inclila Gommcrtia-

lis Commissio állal írllanállaloU limitalio, lioí»y tudni-

illik csak éppím az esztend végén, a számadás vételi

léjendö gyölés alkalmatossáí»^ával légyen szabad a czcli

cassájából egy-egy személyre 12 krajczárokal költeni,

szorosan tarlassék meg. A mely lelséges végezések oly

véggel adattatnak Kegyelmeteknek tudtokra, hogy azokat,

a magok Indységekben lév czéhoknak mindjárt kihir-

dessék és azokkal valójában tartassák is meg.

C. Nicolaus Bethlen m. p.

!Michael de Bruckenthal m. p.

Hátán: Az 177i) ban költ felséges királyi Gubernium

commissiója az céliok regulatiójáról és fizelésvételckrl.

(Kprykorú iiiásolMl;i iiuigyjir fordíláshan az Erdélyi Miizeuni

Icvrltáráljnn.)

* Ez sajnos hiányzik! De megvan 1807— 1822-bl a rtnürma»,

a mely valószíni'íU'g ugyanjízokiil álliipílJM iiM'g.
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53.

A kolozsvári szahórzéh Köinálban lev krl ilnrab sznljé-

jiek a (\íros inérnökei által caló felméretése, adúfizetés alá

romís czéljáhól. Kolozsvárt i774 szept. 27.

Mi Keresztesi Györííy, Fazekas János és Fazekas

József, iiiiiul az hárman nemes Kolozsvár városának vá-

lasztott hites oculátori és fölméri, adjuk tudtokra min-

deneknek, a kiknek illik, ez mi h'velünknek rendihen, mos-

taniaknak és iövendhélieknek, hoí»v ez mostan tblvó

1774-dik eszlendölxMi a felséges királyi kegyelmes rende-

lés szerént, tekintetes fbíró Pataki István úr és a tekin-

tetes ncmies tanácsnak |)arancsolatjáh(')l. midn éi-tésekn^

adatott mindeneknek az. hogy kinek kinek, mindíMi i-end-

béliekníík akármi névvel nevez(^nd örökségek, szlejek,

szántóföldek, felséges Mária Theresia kegyelmes király-

asszonyunk Felsége portiójáért még eddig fel nem
adattak, conscriptióra fe.ladattassanak, kemény büntetés

és a mellett azon jószágoknak elvesztések alatt. Nem
lévén pedig még eddig a több akái-minémü rendbéliek

közölt ózahó, ózócá e.) mcózároá becsületes nemes czé-

lieknek ^zSlejek (egyszer is conscribálva : ez okáért a

többek között szoros kötelességeknek állították a becsü-

letíiS nemes szabóczélinek czéhmeslei-ei és nótáriusa

kegyelmek m(ígmérett(ílni, kik is alternandis \icibus vise-

lik religio szerént az els czéhm(ísterséget. mint most is

els czéhmííst<ír a tiszt, nnitária i-eligion Kecskeméti

Márton nr kegyebne. a második czéhmestei' a tiszt.

Homano catbolica religioii liachniaii .lános, harmadik

ezéhmester a liszl. rííformáta ndigion Kolosvári Kis Sá-

muí'l és czéh nóláiiusa a tiszl. Romano catbolica religion

l>orbereki József, uraink kegyelmek, ez okon is egy

fell, úgy mint: ámbái régi conliactualis leseiével bíija

is a becsületes neniíís s/ab(')cz<''h, de minthogy az 17h>-dik

esztendben a kolozsxáii Felleg\ár kezdett épübii. akkor
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^zvu kolozsvári hecsüldo iirincs s/.al)óc*zóh szölcjónck is

löl)h<»k között nairy része várnak foiilalódoll. iirm liul-

hahán bizonyosan, hony a \árlioz loiílalóiioll rószon kiviil

méií nirtrinaradott nn'nnyi naj^ysáiiú Irti:y(Mi. Mely vég(Mt

mind relséirr^i királyasszonynnk ö h^elséi^c keiíy(dines ren-

delí'sr szelént tVivrhbképcn a conseriplióra nézve, mind

pediií íí beesidetes nemes ezéhnek bizonyoson való tudá-

sára való nézve is a beesidetes ncMiies czébncík megní^e-

zett czéhmesteiri és czébnotáriusa ö keü^y(dmek, mei>-

ad\án nékünk szokott ic^ndes sallariumunkat, kívánták

általunk kiteb^sen meiínién^tni ; m(dy okon mi is szokott

liszteb'ttel ení^edelmeskedvén tekint(^tes IVíbíró urunknak

és tekintí'les nemes tanács parancsolatjának a becsület(\s

nemes czéb elöljárói kivánsáti^okra elmíMitünk már a sok-

szor nevezett beesidetes neuu's ezéhnek szöb^jében, mcdy

vairyon (dsö Komáiban, egymás mellett két daiabban, mc^-

lyeknídv szomszédja déllVdöl az is[)otály szölej(;, észak

felöl pedig" nébai tekintetes senátor Enyedi István úr

successora, Hnyedi Anna asszony, méltóságos Horvát

Boldizsár úr házastársáé, mely eképpen megnevezett egy-

más mellett két darab szölöt tisztünk s hivatalunk sze-

rént vigyázassál megmérvén, lelt egy hold és másfél fer-

tály, avagy fél fertály híjjával másfél hold, azaz batodfél

fertály és nem több, sem keves(d)b.

Mely mérés és munka Isten kegyelmébl mi általunk

e szerént menvén végben, mi is annak okáért írtuk és

adjuk róla e kezünk által emanált levelünket futura pro

cautela et tíístimonio fide nostra mediante, melyet sub-

scripliónkkal és szokott pecsétünkkel is corroborálván.

Signatuni Kolosvái-, anno 1774 die 27 Septembris.

Correcta per eosdem. Idem. qui supra

Keresztesi György b^azekas János és Farkas József

m. p. (P. b.

)

m. p. (P. h.) m. p. (P. h.)

Hátán : Becsületes szabóczéhnck Komáiban lév két
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darai* szljének oculalor uraimék állni Idl niogmérésóróí

való rt'latoria, mely is löll 1771 eszteiulöbcn.

(Eívdrlije :iz Ki"dél\i .Muzrnm Icvéllái-áhan.)

54.

-1 /ifjifszebeni Gzabóczrh rálaszít a kolozsvári szabnczék

kérdéseire: az ö czéltük bels (tllapotairól, rendtartásokról^

a mesterek liáront rendbe osztásaiból, az inasfofjadás és díj-

fizetés fell stb. Nagyszeben 1791 máj. /?.

Becsületes nemes szabó czéh I Nékünk kedves bará-

tink, uraink, liív coliétiáink !

A kozlebb niult hónapnak 20-dikán Kolozsvárról költ

kedves leveleket barátsági alázatos tisztelettel vévén,

annak foglalatjára és teljes tartására (í következendkben

közönségfísen ltt egyetértésbl feleletünket megtenni

kívántuk, úgy mint

:

Az ide való nemes szal)ó czéha régi idbeli privilé-

giumainak a mái idben minden lészben szabadosan

hasznát vészi és meglévén Felsegíts urunktól Második

Léopoldtól kegyelmes(ín ííngedtf^tve az, hogy mindenek

azon állapotba viszszátétetdjenek, a mini \ollanak és tar-

tatlak 1780-dikl)an ; tehát nékünk magunk privilégiumaink-

nak uKígrontásával senki nem parancsolhal ; hanem mi

magunk közönséges egyetértésbl mindeneket jó i-enddel

í's módjá\al íigyekezünk í'olylatni, az inasok bévélele s

felszabadítások iiánt semmi rí'szben nem snbiaciálunk az

ide \aló magistralus iuiisdicliojának. hanem mindenek-

ben a régi szokás szer<'iil köxeljíik a j(') lendtartásokíd

és mi csak azoknak engedíink lársaságuiik nielb' h'end

inaskodásia bí'jöhelé'sl, a kii a dolog tídjes megvizsgálása

uláii alkalmasnak lógunk ibini <''s az ezí^nkivül valói n<'-

kíink akaialniik ellcii oblriidalní senkinek halalma nin-

csen. I\e(l\es colh'ga iiiaiinNak is minden K'szben a fel-

séges uralkod(»kl<'>l iiseri pri\ ijeiiinmaklioz \al('> ragaszko-
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dásl barálsáiíosan jovasoljuk, lucví annál loí^va niilitálván,

úirv nMurljük. nvert szabadsáírokal senkinek lUMn l(^sz

ereje megkisebbileni. Cz<'elialis ins|)eclor között íink szük-

ségesnek csak é|>pen akkor taitatik, niidön társasáí^*-unk-

ban olyan inonientuiin'i dolotj; adja elö niai»'át, njelyel el

nem lehe'tne iiiazilani. mi ilyen történetbe csak a comes

nalionis exoellent iáját adciscáljuk és egybe minden ditíe-

renliák sopiáltalnak. Kedves colléga uraink is e tekin-

tetre nézve tarthatnak inspectort, bogy (Minek adsisten-

tiája által legjobban lolytalliassanak mindenekei, talám az

odavaló lit. magistratus e részben segítségéi nem fogja

• Ititkohii. Ivözöttünk most actu is a iiárom rendbeli

classis lartatik, úgy mint: vadnak öregek, 8 személybl
állók, ezrk után vadnak a középrendbéliek, kinek számok

nincs meghatározva, ez(d\et követ dv a IG személybl álló

it'jn házasok, kik is az eladandó alkalmatosságok szerént

minden apróság dolgoknak teljesítésére; kot(deztetnek
; de

nevezetesen az ezek között lév novitiatust tölt 6 utol-

sók folytatják s praestálják a szolgálatokat. Az ifjak mi
közöttünk az öregekhez tartoznak minden becsülettel

tiszteletlel és engedelmességgel viseltetni, a melyben ha

történik valakinek ellenkez cselekedete, bigottan érdem-

lett büntetését tapasztalni fogja, fképpen a fczéhmes-
terek parancsolatainak tartoznak tejet hajtani, midn va-

lamit parancsolnak, a közönséges öszvegyülésünkkor pedig

minden kivétel nélkül az öregek akaratjának mind(m tisz-

tességes dolgokban engedniek kelletik.

A közlebb nmlt sokadalmi alkalmatossággal lévén

mind Brassóljól, mind Segesvárról, mind Meggyesrl itten

mesteremberek, mi azokkal különösen beszélettünk a

tudvalév dolog iiánt. melyre; nézve assecurállak minket,

hogy mindenekben velünk tartani fognak és semmiben
dissentiensek nem lesznek, azért az k ne\ ékben is úgy
ligyekezzidv a közjót egész hazánkban jó lábra állítani.

Mi között ímk az inasok átlapolja így van : az olyatén

Komfeld-koníjvtúr. VII. l«i
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inas, a kiiirk az atyja szabóinesteirmlxM-. a' czóhiirk

seniinil nem íizet, nevezctc^sen a ki elre ki három esz-

tendvel praenoláltatolt ; az olyan inas p<'dig, a kinek

atyja szabó lévén, meghalálozott és kivan gazdához menni,

az fizet 9 m. forintokat, melyeknek (Ue a czéh ládájába

szokott tétetni, nígye pedig az S öregek, a kik az inaso-

kat szokták bevenni, beneOciuma. Az olyan inas, a ki

városbéli, az ilyen fizet 24 m. forintokat minden személy-

válogatás nélkül, melybl tíz m. forint a czéh ládájába

mégyen, 14 pedig viszont az öregek beneíiciumára con-

serváltatik. Az idegenek akármi karbélick légyenek, fizet-

nek 28 m. forintokat, melynek tíze a czéh ládájába té-

tetik, a tizennyolcza pedig az öregek számára tartatik

beneíicinmúl. Mindezek a felszabadulás idején minálunk

semmit nem fizetnek, mivel úgy tartjuk jobbnak, hogy a

mi igaz és illend ob certas lationes nobis a|>prime notas

elre fizesse és senki valakinek következhet állhatatlan-

sága mián ne káiosíttassék. Melyeket barátságosan lött

kérésekre kedves coUéga urainknak midn a megírt mó-
don voltaképpen tudtokra adni kívántuk volna és hozzánk

mutatandó szíves barátságokat a következendkre nézve

is bizodalmason kikérnök, (dkotelezett barátságos hív-

séggel és tisztelettel állandóul maradtunk.

Kedves coUega urainknak

Nagyszeben 12-dik Máji 791.

egyenes szív j(')akaró baráljai

a nagyszebeni n szaix) czélia és

Johann Haciiner

els czéliiiicshM'

Georgius V'égymeth

második czéliiiicslrr rs iiólárius.

(Krcdclijc ;i/. l'^nlélyi Mii/rinn lr\ rllárálcitl.)
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Klismerrthuj ^4 császári arani/rúl, íhcIi/cI a kolozsvári szabó-

czéh hadi sci/rh/iil hefizclcfl. Kolozsrár 1703 oki. 7.

Ut^cognilio.

Hiiszonnótry császár aranyokról, iiielyekcl a kolozs-

vári becsületes inaíryar szahóczéh, felséges második Ve-

rencz császárnak és N. Krdéiyország kegyelmes fejedel-

mének, hadi segedelemül, hazafiúi szives szeretetének és

jobhágyi hivségének meghizonyitásáúl mái napon érdemes

elljáróji Posoni Pál és Dienes András uraimék állal.

náUam, a szokott helyre léjend beadás végett hogy le-

tétetett léííven, ezennel megesmérem. Kolozsváratt die

7- a Octobris 793.

Id est '24 császár arany.

(P. h.)

Déáky Filep Sámuel
kolozsvári regius perceplor.

(Eredetije az erdélyi Múzeum levéltárában.)

56.

Kolozsvár városa szolgabiráinakjef/yzökö7iyve, hogy a szabó

czéh kívánságára tagjait egyenként megkérdezvén arról,

hogy mesfcrségöket folytatják-e és van-e elegend munkájok,

mind a 47 kihallgatott mester panaszkodik a ntunka pan-
gása és hiánya fell. Kelt Kolozsvárt a sznbóczéh magyar-

utczai házában i79 jan. ^i).

Alább kik neveinket felirtuk, adjuk tudtára ez hiteles

bizonyító levelünk rendéi által mindeneknek, az kiknek

illik: hogy ez nem régiben folyni kezdett 179f)-ik esz-

tend januárius holnapjának 29-ik napján hívatván ben-

nünket a nemes kolozsvári becsületes szahóczéh maga
érdemes czéhmesterei Régen i Szabó György és Diénes

Szabó András kegyelmek által az említett becsületes

13*
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czéh luízálioz, mely is vairyun ezen nemes váioshan Bels
Magyar iitczában, epyfelöl néhai csizmadia Régeni György,

niáslelöl néhai becsületes kolozsvári polgár Olosz János

successori lelkeik s házaik szomszédsági között, a végre,

hogy ollan lév becsületes szabó mesteremberektl jár-

nánk végire s azt hitelesen investigálnók, hogy miért

nem akarnák mesterségekel folytatni némelyek vagy pe-

diglen a kik rolytalják is, van-e elégedend munkájok?
Mü is annak okáért elmenvén az lennirt s circumvicinált

becsületes szabóczéh házához, a hol is az becsületes

szabóczéh tagjait egybengyülve találván s ottan kata-

lógust olvasván, mindeniket külön-külön megkérdezvén,

jó lelkek esméretek szerént igy vallanak, úgymint:

1-be. Cdösb Groschmitt Mátyás vallja, hogy öregsé-

géhez képest is folytatná a mesterségit, de nem jár

munkája, mindazonáltal mégis a mennyiben szemevilága

engedi, ha munkája járna, csak dolgozgatnék, de nem
igen jár munkája.

2-dik. Pásztor Szabó József vallja, hogy csak mun-
kája járna, eleget dolgozhatnék s mesterségit folytatná,

de munka nem jár.

.'{-dik. Üdsh Szabó Nagy József dolgozik s folytatja

az mesterségit.

1-ik. Zilahi Szabó János vallja, hogy szrszabó lévén^

legént nem kaphat magának, azért mesterségit nem foly-

tathatja.

5-ik. Ajlai Szabó Sámuel udvarban kénteleníttelett

menni, minthogy nnmkája nem iueii járt s mestersége

után ncAn élheletl.

6-ik. Szilágyi Szabó György vallja, hogy örömest

flolgoznék, díí az mesterséghez megkévántató munkája

nem jár.

7-ik Ilrndzel Szab(') J('>zs(ír Ichctsége szerént s a

uiiiil miiidxája jár, folytatja mesterségit.

8 ik. Hégeni Szabó György vallja, hogy a mint mun-
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kaja jár, úgy lolytalja inesterscgil, ilf liogy a iniiiikája

csak annyira lévén, liogy maga is könnyen gyözheli, azéri

a legényét clbocsájtani kéntekMiilleteft.

U-ik. Posoni PíU vallja, hogy örönicsl dolgoznék, de

teljességgel nem jár a munkája.

lO-dik. Matolcsi Lászl(') dolgozik li('d)e-lu')!)a, a mini

a munkája jár.

1 1-dik. Csaló Szabó <^«y^*"í?y '^'t^lli^^« '"•"' a 10 dik.

12-dik. Dénes András jót dolgozza *

12-dik. Szentgyörgyi Mihály vallja, hogy örömest

dolgozná a mesterségit, esakhogy elégedend munkája

járna.

13-dik. líélteki Zsigmond örömest jobban is folytatná

a mesterségei, esak munkája járna.

14-dik. Kozma Szabó András vallja, hogy a mester-

séget csak a mint tehetsége hozza magával, örömest dol-

gozná, de nem jár munkája s mikor pedig annyira való

munkája jár, hogy egy hétig folyvást dolgozhatik, meg
szokta annak köszönni, a ki munkát viszen.

15-dik. Kovács István vall hasonlóképpen.

16-dik. Ábrahám Zsigmond is vall e szerént.

17-dik. Demeter István is folytatja a mesterségit.

18-dik. Harmati István vallja, hogy dolgozza ugyan

a mesterséget, de még két annyit is elgyzne.

19-dik. Koronka Pániéi folytatja ugyan a mesterségit,

de többet is elgyzne.

20-dik. Marton János folytatja mesterségit s örömest

dolgoznék, csak munkája járna.

21-ik. Telmán András mesterségit folytatja, tehetsége

szerént.

22-dik. Ifjabb Szabó Nagy József hasonlóképpen,

hozzátévén azt, hogy többet is gyzne, ha munkája járna.

2.T(lik. Kecskeméti József csak úgy dolgozza a mes-

terséget, a mint a munka jár.

* Ez utólagosan toldatot I iie, más íiással van írva.
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24-(.lik. Bányai Péter vallja, hogy örömest dolgoznék,

csak munkája járna, noha csak érti a mesterségit.

*25-(lik. Dénes Pál vallja, hogy a mesterségit csak

olv módíMi l'oK latja, a mini jár, de mé^- többet is oj-

gyzne.
20-(lik. Papp Miiiály vallja, hogy a mestersége foly-

tatásában többet is elgyözne,

27-dik. Dávid Sámuel vallja, hogy folytatja ugyan a

mesterséget, de csak úgy, a mint jár, jóval többet is dol-

gozhatnék, ha a mesterség jól folyna.

28-dik. Kecskeméti Sámuel felel a fenníri valló mon-
dása szerént.

29-dik. Szigeti József is a fennírt valló szerént vall

mindenekben.

.*>0-dik. Bagaméri Mihály teszi vallomását, mint a

fels.

)>l-(lik. Újfalvi János vall hasonlóképpen.

r^2-dik. Beszterczei András vallja közönségesen, hogy

a szerfeletl való nyavalya miatt nem dolgozhatja mes-

terségit.

.*>3-(lik. Endrdi József dolgozik, a mint munkája jár,

de igen sokat kell a míeltet után várakozni, míg mun-
kát viszen.

^>4-(lik. Ifjabb (Iroschmilt Szabó Mátyás folytatná jó

móddal, ha az míeltetk is jó móddal és renddel vinné-

nek munkát.

3r)-dik. Losonczi Andjás az idhöz képesl folytatja a

mesterségit.

3íj-dik. Kcnyeies Mihály csak úgy dolgozza a mester-

séget, a mint a munka jái.

37-(lik. Zoltán István teszi sallomását a fennebbi \alló

szerént.

38-dik. Píítrikovits József; ez is vall, mint a felsbb,

hozzá leszi, hogy csak annyi a munkája, hogy legény

iiélkiil is í'lgyzi.
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39-dik. nivnvíik AiulráN alUalinasinl lolvlalja az ücl-

liöz képest.

40-ilik. luitrözi Antal \ állja, hogyha imiiikája járna,

örömest töhbel is dolfoznck.

41-(lik. Pósa Mihály vallja, niikoi numkál kaphat,

csak akkor dolüfozik. noha más e^yéh mestersége, vagy

cvconomiája nincsen.

I2-ciik. Angyal József most is dolgozik, de ha mun-
kája járna, t()hl)el is elgyözne.

43-dik. Csiki István, csak mikor munkát visznek,

akkor dolgozik, máskor tölti az üdöl, a mini lehet.

1 1-dik. Zánder István vallja, hogy mind legénye, mind
inasa van. de munkája nincsen.

4r>-dik. Kis János vallja, hogy a mesterségéi folytatja,

s dolgozik, mikor munkát kap.

46-dik. Ajtai József vallja, hogy a mini munkája jár,

úgy dolgozik.

47-dik. Roszszik János vallja, hogy mikor munkát

kap, dolgozik.

l^]zek közül s kivl vadnak még két becsületes mester-

emberek, ezen az nemes városon valamint az egész czéh

vállá, hogy ki szüntelen való sínldése s ágyban való

feküvése, úgymint Rákosi Ferencz uram kegyelme és

Lostájner Szabó József ö kegyelme pedig szemei világától

megfosztattál va lévén, mesterségeket nem folytathatják.

Mely hiteles investigationak rendi az arra tett jó

lélek esméret szerént való kijelentéssel, hogy mindenek-

ben elttünk az fennírt mód szerént ment légyen végben,

arról adjuk mi is tulajdon subscriptionk és szokott pe-

csétünk nyomásával megersíttetett hizonyságtév leve-

lünköt tiszti hivatásunk szerént Kolozsvárt a lennírt nn[)on

helyen és esztendben.

Sa[)ka János m. p. és Magyaii László m. p.

miiiílkellon ncnirs Kolosvár váross;i hiles szolgabírái.

(P. h.) (P. h.)

Erecielijí' íiz Eidrlyi Miizoum levéltárában.)
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.1 kolozsvári szabúczéh szahóhi:<tta a XIX. század elcjrL

A miképpen iniiiden jó társaságokban illik, szokott

is jó rendtartás lenni, mind az társaságok tagjaiia. mind

egyéb dolgok igazítására nézve, úgy ill az b. nemes
Szabó (Izébban is ezen alább megirt régi arliculusokból

kiszedetett és az mostani idliö/ alkalmaztatott, és a

tekintetes Magistratus által confiiniáltatandó ailiculusok-

hoz minden becsületes czélibeli személynek magát ahhoz

alkalmaztatni, míg felséges koronás királyunktól újabb

privilégiumot váll halunk, vagy ezt confii niállathatjuk, ad-

dig evvel bátran élhessünk.

Elször. A mint eleitl fogva jó szokásban volt, hogy

a 1). nemes Szabó Czéhnak elöljárói legyenek, kik czéh-

inestereknek neveztetnek és egy nótárius, kik ezen megirl

articulusokhoz a nemes czéhet szorítsák és egyéb elé-

adandó czéhbeli törvényes dolgokat jó móddal eligazít-

sák. Ezek penig minden religiókból és capax subiectu-

mokból egyenl akarattal váloszlassanak ; nem különben

leligio szerint választassék egy atyamester és két bejáró

meslei-, kik az Ifjú Legényi Társaságban l)ejáijanak an-

nak idejében és azokat regálhassák és érdemek szerént

büntethessék.

Másodszoi". Légyen kilencz számból álló ifjú, mitit

í'nnek eltte is volt; elljárójok az els, úgy mint az kol-

csos mester légyen, ki az elejékben adatott articulusok-

hoz az ulána való ifjakat szorítsa és megtartassa, az há-

lom ulolsók kötelessége legyen, hogy mikoi- czéhgyülés

jelentetik, fél ólával annak eltte a/, c/éh házához lei-

menni és az helyet elkészíteni, míg az becsületes nemes
(y/M\ égybengyül, 12 pénz büntetés alatt.

Harmadszor. Valamely becsüleles szab(')legény a

nemes czéhban ajánlani akaija magái, Idiál annak az

í'ikölcsének ('s elméjének egyéb jóságai k(")Z()ll liaiom



kivállkóppen való ékessóprei legyenek: 1">" Tudniillik:

hotrv liszlesséiíheli ái>-vl)ól. aznz lis/lesséi>es aiváklól

nemzetet t és született légyen, melyet tartozzék hiteles

levele által bizonyítani és hogy meslerségit czéhes he-

lyen lannlla. 2^^ Hogy maga is tisztességes erkölcs és

józan élet ember légyen. 3*'** Hogy az mesterségre is

elégséges és 6 esztendeig vándorlóit legény légyen. Mi-

nek elöttt' penig ezéhhan vétetödnék, köteles légyen egy

mesterembernél esztendt és három napot eltölteni, mely

remekesztendnek neveztetik, hogy azon mester erkölcsé-

rl és tudományáról bizonyságot tehessen a nemes czéh

eltt

Negyedszer. Minden becsületes legény, ki icniekez

napot kér, a czéhmesterektl kérjen és azon kijegyzett

napon, melyet adnak, minden módú ruhát maga önön

kezeivel szabja meg bizonyos czéhbeli rcgiusok eltt,

melynek elkészítésire azon becsületes mesterembeihez

menjen, a hová a czéhmesterek és az regiusok rendelik.

Hogy ha penig valakit elégtelennek esmérnek, különben

ozéhban ne végyenek, hanem adjanak neki bvebb tanu-

lásra való idt.

Ötödször. Minden becsületes remekes legény minek

utánna remekjit tisztességesen elkészítette, elébb az város

közé béesküvén, annak utána két becsületes polgár által

követlzék(I) bé, letévén elsben a czéhmesteieknek a

czéhban álló taxát, úgy mint floi'. Rh, 30 harmincz né-

met forintokat a felsbbek rendelise szerént; mikor penig

törtínnék két három becsületes legény egyszersmind le-

mekezne, a mesterendjer gyermeke légyen az els, ha

remekjit jól elkészítette.

Hatodszor. Hogyha mesteiember gyermeke czéhban

akaina állani, fél czéha, legyen azaz felit fizesse a czéh-

ban álló taxának, úgy mint 15 német forintot. Ha penig-

len történnék, hogy valamely becsületes szabólegény mes-

terember leányát venné, az ilyen 20 német forintot fizes-
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sen czt'libéállásér, n ki j)eni<i: inesleKMiiher özvegyét

venne, fizessen* . . . Az özvegy penig ma lioltn után dol-

gozhassa az mesterségei, niig meghlt urának nevét viseli.

Hetedszer. Méltó és illend dolog az is, hogy az mes-

teiemberek illend számmal légyenek, t. i. a mennyin a

városi és az vidéket munkájukkal, minden halogatás nél-

kül eltartsák, nehogy a rendkivül való szaporodás miatt

élelmek se lehessen. Hogyha jjenig valamely mesterem-

ber ez városról más mez városra menne, mesterséginek

bvebb gyakoilása végett, az ilyen inasát ezen czéhban

szegt tesse, szabadítsa, levelet és kuncsai'tal is itten vált-

ván nekie. Ha penig az mesterek híre és akaiatja ellen

menne el és esztendeig oda laknék, czéh nélkül maradjon,

vagy mégegyezett akaratból a czéh taxájának felit tegye

le és minden neglectumokat fizessen meg.

Nyolczadszor. Senkinek se légyen szabad itt ez váro-

son czéhen kivül mívelni király és zászlósurak szabóin

kivül, de azok is csak urak és cselédjeik számáia dol-

gozhassanak. \'alaki penig találtatnék, hogy titkon, vagy

nyilván czéh ellen dolgoznék, annak nála tanáltató mun-
káját és müszeiét bíió hatalmával elvegyék, melynek két

lésze a tanácsé, harmada a czéh szükségire tartassék.

Kilenczedszer. \ásáii szabókon kivül senkinek se

légyen szabad, nevezetesen czéhen kivül valónak kész

jMunkát árulni, áruitatni, melyre az említett látómesterek

minden vásárban vigyázzanak és ha ilyen munkák akái-

piaczon, akái boltokban lanáltatnának, legottan az czeh

mestereknek megjelentsék, az czéhmesteiek az város bírá-

jának feladják és annak erejével azon munkákot <dvegyék»

melynek két lésze az bíióé és az tanácsé legyen, hai-

niada a czéh számára taitassék, melybl a szegény ide-

gen beteg hígényeket scgit beessék vagy eltemettessék.

Tizedszer. Az is kötcdességc legyen az látómeste-

Az összcgiirli üiTs licly Níiii li.igyNíi.
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reknek. Iioíry a városban lév szahó mesterenibcreknek

mihelyét minden holnapban eljárják és jól nioi>vizsgálják,

lioiíy a szabó ineslerek avatatlan posztóból ne (lolt>o/za-

nak az legényjekkel jól variassanak. niei t valamelyik

alVele avatatlan posztóból (l()lí^H)/.nék, vagy elviselheletlen

szk gúnyát esinálna, A ni. forintig büntettessék, azon-

kivúl tartozzék a szk köntöst megigazítani, vagy ba még
is elviselhetetlen, tartozzék más posztót helyében vásárolni.

Tizeneirvedszer. Ha valamely leüfény az váiosra j
mesterséginek bvebb tanulása kedviért, elsben is az

legények atyját, az atyamestert keresse meg és szaba-

duló levelét adja kéziben, annak utána az atyamester

olvan mihelvben kísértesse, a mely mester elsben szól

lelt legínyér, a legény is tartozzék oda menni, a hová

tet az atyamester rendeli. Ha peniglen valaki szót nem
telt volna legényér, az atyamester köteles lészen cata-

logus szerént rendelve megkínálni, hogy ez által is a jó

rend megtartassék és a legény is a míhelyben egyaránt

oszlassék,

Tizenkettdször. Gyakran megtörténik az is, hogy a

gazda másunnét levél által hívat magának legént, az ilyen

legény is elsben az legények atyjához menjen és az

szabaduló levelit kezében adja, a hívó levelet is köteles

lészen megmutatni, annak utána kisértesse azon gazdá-

hoz, a ki hívatta. De ellenben a gazda se küldjen legény

után levelet, míg azt a czéhmestereknek, vagy atya-

mesternek, meg nem mutatja, meg nem olvassa és nem
subscribaltatja, különben hívutt legénye elvétetik.

Tizenharmadszor. Egy legénynek se légyen szabad

gazdáját innepek eltt egy hóna[)pal, innepek után két

héttel, sokadalmak eltt két hétlel, sokadalmak után egy

holnappal elhagyni, hanem ha a gazda elereszti. Idköz-
ben se legyen szabad gazdáját két hét búcsú hét töltése

nélkül elhagyni, hogy az alatt az id alatt más legényre

szert tehessen a gazda, egy magyar í'oiint büntetés alatt.
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Tizennegyedszor. Senki más legénnyit vagy inasát

ne hitegesse és ne csalogassa, inert valaki ilyen cselédet

Iiány naji maga házánál larl, annyi *20 pénzt végyenek

lajta. Se senki olyan legént ne meiészeljen mihelyéhen

tartani, a ki mái- annak eltte más gazdáján hoszszút

tett, vagy kárt, 100 pénz büntetés alatt. Az ilyen legény

penig az városról elbocsáttassék szabaduló levelit kézi-

ben adván.

Tizenötödször. Valamely ifjú ezen mesterségnek tanu-

lására adja magát, taitozzék az mesterét híven, igazán

és jámboiúl négy esztendeig szolgálni, fizetvén elsben
a nemes czéhban a felsbb lendelések szeiént 3 német

forintot az czéhmestereknek egy német forintot. A két

els esztendn köteles a gazda lábbelivel tartani, a más
két esztendn |)enig az inas szerezzen csizmát magának

;

hogyha penig jámborul eltölti idejét, az mesterségrl is

jó speciment tud mutatni, gazdája is jó lecommendatiót

tészen lóla, felszabadittassék, a midn is fizessen a czéh-

ben 6 német forintokat, a czéhmestereknek egy német

forintot, a szabaduló leveliéi- 3 márjást, az megpecsételé-

siért 31 pénzt az nótáriusnak.

Tizenhatodszor. Hogyha mesterember gyermeke ajáidja

magát ez mesterségre és két esztendre felszabadittas-

sék, ha jó speciment mutat és jó recommendatiója lészen
;

a szabad úl(') levélér tartozik fizetni, mint más idegen ifjak.

Tizenhetedszer. Ha peniglen valamely ifjú mestersé-

git nem czéhos helyen tanulta, és itten levelel akar vál-

tani, addig az mesterek levelet ne adjanak neki, míg két

esztendt egy mesternél itt az városon nem szolgál, meg-

fizetvén elsben \\7. feljebb iit iikkIoií a szegdségér az

.*> német forintot. has()nl(')kéj>pen a/ szabadúlás(''rt li forin-

tot, nem különben az czéhmestereknek és levelei- is fi-

zessen.

Tizeiinyolczadszoi-. Valamely iljú gazdájának kegyet-

i<;nsége uiialt, vagy koplalása, vagy mest(;rséginek helyes
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nem tanulása miatt iíiejét el iumii tölthcliió, Ichái a czéli-

mestcrek az ilyent jól ineiívizsü;álják s a gazdái et>v i'o-

rintitr meül»iiiil(^ssék, iiiclv torintn hnlozzaiiak az \\"]ú-

nak más irazdát adni. IK)i»\ha |>enii» az ifjú (MHiöiikénjéii

vagy korlielysége miatt hagyná el a gazdájál, minden

pénze a ezéhba vesszen és czéh nélkül maradjon.

Tizeidiilenczedszer. Senki két inasnál többel ne me-

részeljen milielyében tartam, azt is úgy fogadja az máso-

dikat, mikor az másik szabadúlófélben vagyon, mert ez

ellen cselekszik valaki, inasa elvéi étik és másnak által-

adatik.

Huszadszor. Hogyha valamely mester vagy parázna-

ságban, vagy gyilkosságban, vagy valami nagy lopásban

találtatnék, kitol Isten mindnyájunkat rizze, lehal az

ilyen czéh nélkül maradjon, minthogy eíTéle cselekedeti-

val a czéhet meggyalázta, mindaddig ne recipiáltassék^

míg az mestereknek kedveket nem találja, fejenként meg-

követvén az mestereket, újólag czéhban álljon, megfizet-

vén az 30 német forintokat. \^ilaki penig káromkodnék,

vagy p^nig az czéhban ittasan mással garáználkodnék(! ),

két Rh. forintig birságoltassék az czéhmesterek által.

Huszanegyedszer. Mind Isten, mind penig világi töi-

vény tanítja, hogy az ifjak az öregeket megbecsüljék, jó

tanácsadásokat bevegyék, elvárván az öregek elébb mi-

csoda dolgot proponálnak, annak ulána szép csendesen

a dologhoz hozzá szólhatnak, mind ülésekben, mind me-

nésékben az maguk helyeket observálják, mikor a czéh

együtt vagyon, hogy így is a szép rend megtaitassék.

Senki másnak becsületi ellen ne szóljon, mesterségit ne

ócsárolja és piszkolja. Valaki ezek ellen cselekednék, &

íoríntig büntettessék. Ellenben az öregek is az ifjakat ne

bosszantsák, hanem tanácsadásokkal éltessék, jó példa-

adók légyenek.

Huszonkeltódször. Hogyha penig valamely mestei-

nek más czéhbeli társával valami olyas ügye történnék^
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hogy egymás közöli meg nem cgyezlietnének, az ilyenek

<'lsüben iw. czéhmesterekct keressék meg. Ha ezek elölt

ügye nem igazílúdhalnék, lámassza lizenkét számból álló

érdemes mesleiek eleiben, ilt is, ha valamelyiknek con-

tenluma nem lenne, appellálja az egész czéh eleiben, iÜ

is, ha causája nem decidálódbalnék, azután vigyen tekin-

tetes inspector urak, vagy tekintetes magistratus eleiben,

de minden apróság dologéi' ne alkalmallankodjanak se a

tekintetes inspector uraknak, se a tekintetes nemes magis-

tratusnak, 3 forint büntetés alatt.

Huszonharmadszor. Hogyha mikor a czéhmesterek

ezébgylést hirdetnek és valaki a terminált órára meg
nem jelenik, 1*2 pénzig büntettessék, valaki penig egész

-czéhgyülést elmulasztja, helyes mentsége nem lévén, 100

pénzig birságoltassék, kivévén mindennek betegségit,

vagy városon való nem létit.

Huszonnegyedszer. Ha peniglen valamelyik czéhbeli

társunknak halottja töiténik, olykor [)énzes temetés is

vagyon, az feljebb megirt okokon kivül hasonlóké[)pen

büntettessék mind óra mulalásér, mind penig az temetés

elmulatásér, mint feljebb meg vagyon irva, hogy emlé-

kezzék meg kiki a maga halandóságáról. Mint az máso-

dik articulusban meg vagyon a 9 számból álló iíjú, ezek-

nek kötelessége az síjI megásatni, mikor a szükség úgy
hozza bé is kapálni, az igen öríígek(ui kivül tartoznak

mindnyájon az koporsót fogni és vinni, mint más becsü-

letes czéhokban is szokásban vagyon, melyre az kolcsos

mesternek nagy gondja légyen, ha penig valamelyik <'l-

jiiellözné, az czéh által \'l pénzig bünlellessék.

Huszonönölödször. Aczéhmesteiek köteh'ssége légy(^n

Ái nemes czéhnak mindennem javaira gondot viselni és

annak idejében azokról számat adni. Az Ifjú Legényi

Tál saságia jó altenlióval lenni, azokat aiticuhisok szeiénl

légálni, semmi njilásakat a legényeknek az mihelyben

meg nem engedni.



Az említett czóhnicsterek mindíMi oszteiuihen a o/éli

javainak prifcutumiról és n ogaluiniról ilcmonstratiót

legyenek, minden cszlendöhen liivalaljoklól húosúzzanak

^s változzanak, kik helyeit viszont miiulen religiokl)ól

C'apax subiei'tumok comnuini volo választassanalv, nem

különben atyamester és az hejcáró mesterek helyett is.

lluszonhatociszor. Ezen j)raemittí'ilt aitieulnsoknak

megtartására köteleztetnek minden heesületes czéh tagjai ;

valakik ez ellen rngoldaznának vagy nu^gtaitani nem

akarnák, az ilyeneket ezen articulusban meuirt nagyoi)b

büntetéssel büntessék. Ila mégis valaki vakmerségben

találtatnék, az olyannak mivét íeltiltsák, cs(dédjeit (d-

vegyék, táblát se küldjenek hozzája és vakmersége s

nyakassága. engedetlensége az neve után inpioloeulál-

tassék.

Hogyha |)eniglen valaki az ezéhban végeztetett vagy

történt dolgokat czéhgylése után másoknak publicálja,

az ilyen 100 pénzig büntettessék.

(Egykorú kézírat a XIX. század elejérül az Ei'déh i Múzeum
levéltárában.)

58.

Retneklést ellenrz és nieifhíráló <Jjíló)iiester)> esküformája

a XIX. század elejérl.

Az reniehet készít legényeh mellé kirendelt Látó tn esterek

raqy Begiusoknak ^ az esküvése formulája:

N. N. én a ki mostan ezen remeket készít legény-

nek az remekje készítése mellé kineví^ztettem, én az egész

remek készítésében sem tudva, sem titkon belé nem szó-

lok, mely által tanult mesterségét confundáljam és az-

által az remekjében kárt és hibát ejtsek, hanem minde-

neket az maga rendjén elnézek és azon remeket elkészít-

vén és azt mindenekbí^ jónak látom, azt rossznak nem

* T. i. kifí'ílvi Itiztíjsokriíik.
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itélí'iu ; sí'in atyafisáí^érl, sem barátságér, sem pedig

vahuiii jiifaloinért és akárminém jóakaiatér hamisat nem

ítéllek. iiH'ly által az legényt terheljem, vagy a ezéhnak

kisebbséget szerezzek és az czéh törvényeibe kárt tegyek,

hanem ha az elkészült remeket jónak látom, azt rossz-

nak nem magyarázom és nem i téllem. Isten engem úgy

segéljen és úgy adja lelkem üdvességét.

(Egykorú irolt példánya az Krdélyi Múzeum levéltárában, az

elbbi czéhszabálv niellcll.)

5í).

A dévai szahóniesterekíl négn inaseszLendejét kitöltöU s fel-

szabadult ifjú legény ajánló levele s bizonyítványa jó er-

kölcse s mayaviselefe felöl. A dévai szabóczéh elöljárói ad-

ják Dobrai Péternek. A levél hátán feljegyzés a kolozsvári

szabólegények társaságában a társpohár megadásáról. Déva,

1805 nov. 7. és Kolozsvári i8i)9 jan. i6.

Mi nemes llunyad vármegyében Déva városában lakó

szabómesteiek, tudniillik N'aszillia János fczéhmester,

Hoíímán Fenmez atyamester. Halász József viceczéhmes-

ter, a több táisainkkal egyetemben, minden királyi koltsos

szabad és mezvárosokban lév czéh béli szabómester

urainknak köszönetünk(ít és szolgálatunkat ajánljuk és

adjuk emlékezetéle mindeneknek, a kiknek illik, hogy

levelünket mutató Dobrai Péter mestei- nev iljú legény

az uránál lennebb is megm-vezell Halász Józsefnél és

mind pedig itl mi közöttünk magát jó eikölcsben fog-

lalván és jámborul magát viselvén, az inas vagy apród

esztendeit, úgy mint négy esztendket minden fogyatko-

zás nélkült hiven igazán és álhalatosan kitöltötte, a mi

jóakaró urunknál mestííitársunknál, lelj(d)b megnevezett

Halász Józsefnél, kinek az ö jámborul vah) szolgalatja,

forgalódása és j<') cikoh-síí hdl az ura is mi (dtlünk

bizonyságot lett.
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Mi is [u'ilii»l(Mi egész czéhúl hizonyságol teszünk

felle, hogy sem az ö jámbor urára, S(^m peilig mi reánk

az erkölcse* és magaviselése miatt semmi panasz nem
jött, liantMn mint jó erkölesü iljú legény engedelmes

szolgai állapotiálio/ tartván kiHelességét, úgy viselte ma-

gát, hoiiv minil az ura elölt liszt<'sséget vallott s uíind

pedig itt mi közöttünk tisztt^sséges híre nev(»k(íd(ítt.

Conuneiulálván azért Kegyelmetekn(d\, kérjük Kí^gyel-

meleket egész czéhúl szeleteltél, liogy valahová ö Kegyel-

melekln'Z járand. mindenütt Kegyelmetek bízvást vegye

szolgalatját, m<'rt jámbor nemzett és az ö urát is jámbo-

rul szolgálta. Hogyha e/. okáért oly szükségéb(Mi vagy

belegségébíMi lvi\ánlalik, Kegyelmetek légyen minden

segítséggel és oltalommal n<''kie, melyet mi is hasonló

dolgokban meg igyekezünk Kegy('lm(ítekn(dv szolgálni,

mikor az Kegyedmetek tanítványi közül valanudyik kö-

zünkben jutánd azon segítségg(d és oltalommal igyeke-

zünk lenni. Melynek nagyobb bizonyságára és ersségére

adtuk az feljebb megnevezcdt Dobrai Péter mesternek

ezéhunk pecsétjévcd megersített levelünket. Tartsa meg
az Úristen Kegyelmetekíd jó egészségben kívánjuk.

Praesentibus perhictis í^xhibenti nístitulis.

Dátum Devae, anno Domini 1805 die 7-ma mensis

Xovembiis.
Fczéhmester Vaszilia János m. p.

(P. h.) Atyamester Hoífman Ferentz

Vitzeczéhmester Halász József m. p.

Hátán : Anno 18(V.> die lö .lanuarii lévén a becsületes

kolozsvári magyar szabólegényi társaságnak kántoros bejárása,

ugyanakkor Dobraji Péter excontentálta a becsidetes ifjúságot

tái'spoli.ii" 3() xrok megadásával, Nagy József úr atyamestei-

>é«íéi)eii. bejáró mester Pap Mihály és Bendák József uiak

jelenlétében, nagy dékán Nagy Péter, kis dékán Magyari Jó-

zsef, Sokodi János nótárius mpr.

íKredetijo |)B|)írt>a nyomott czétipecséttel, bekeretezett rajz-

papíron, az Erdélyi Miizciim Icvéltáráii.in.)

KornfcUI-kúmjvtár. VIl. 14
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GO.

Az crdelf/i fkormányszék dilid ISdl-ben a .se. kii.

városokban lér czéltck részére általánosan mej/állapított

rzéhszabályzat, melyet a kolozsvári utayyar szabók sziíniára

hivatalosan kiadtak.^

Copia. ArticuJusoh,

7)helyek 1807-ben 2695 számok alatt a királyi fökorma-
nyozó Tanátstól a királyi szabad, városokban lév minden
céhoknak norniáid kiadattak, inostan pedig 1822-ik esz-

tendben a kolosvári b. nenies szabáczéh kérésére egyik
commercialis commissarius által párban leíratván ki is

adattak.

Bevezetés.

\ alaminl a czéh, úgy minden ahoz tartozó mester-

emberek, mesterlegények és inasok kötelesek lesznek

magokat pontosan ahoz tartani, a mi a következ arti-

culusokhan megliatároztatott, melyekhez a czéh a felsb-

bek engedelmek nélkül sem valamit hozzátenni, sem valamit

változtatni vagy azokból kihagyni ne merészeljen.

Továbbá mindenkor emlékezetiben lészen a czéhnak,

hogy a közönségnek jobban leend szolgáltatása végett

állíttatott légyen lel és hogy azért adatott nekie másoknak

kizárásával ama szabadság, melynél fogva legényeket és

* A ezéh.yzabályokát mcc/eló'zc Uip hclóó' cLÍíiUíji ez lI

niecfjcíjifzéó nll ;

Az 1807-dik ('S/.t(íiid()l)(Mi •2(i'J."> számok alall a királyi lökoi'-

mányozó tanálstól normául kiadatolt O.chalis articiilusokal folyó

1825-ik cszlmdöljeii Icluuarius 19-k napján a coiiiniercialis coniis-

sariusok jcílenlétcklíCM a kolosvái-i Ix'lsüilelcs jhmiics inai^yar

szálló czéh szoi'os nio^^lartás vrííotl a nia^^a y^yíilrsritcn maijának

|)árl)an kiadatni kérvén, azokat r<>:yik coninKM'cialis coniissarius

lí'irván, azokat párlian ki ílí adta.

Kolozsv.'M'olt 18'2'2-ik rsztcndnlK^n fohiiiáiinsnak '2?-ik napján.

(iíjcrínjai IM.^zló ni. |)ria Jhiik<^ Ddiiicl ni. pria

coniíMcrcialis coinniisarius. senalor ós ei^yik comorcialis

cnimiiissai'iiis.



inasokat a végre eiívedíil tarilial, Iioíi^y az közönséget az

illn dolgokkal annál inkái)!) iílöveszt(^gelés nélkül és illend

áron szolgálhassa.

A többi között az is következik abból, hogy szorossan

meir lészen tiltva a ezéhnak, hoí?v a maga munkájának

bérit egy czéhbéli végzés, vagy titkos megegyezés által

úgy meghatározza, hogy az olyan, aki lalámtán oltsóbban

dolgoznék, megbüntessék. Ennek a tilalomnak állalhágása

a dolognak mivolt álioz képpest kemény fogsággal és do-

loggal Ibg megbüntettetni.

Ezen Macfyar Szabó Czcli legközelebbrl a czeh

ccmióóariuáóainak alatta áll, második törvényszéke pedig

lészen a helybéli tanát s.

Ennek okáért minden részrehajlásoknak és költsé-

geknek eltávoztatásokra nézve azoknak, akik a czéhról

réájok vettetek pénzbéli büntetés ellen méltán panaszol-

hatni gondolják, panaszoknak bvebl) ellátások végett a

tisztséghez folyamodni megengedtetik.

Ezek a némely közös határozások, az articulusok

pedig következnek ezen módon.

Els Rész.

A Mesterekrl.

>;. 1. Minden esztendben januariusban egy bizonyos

na|> határoztassék meg, amelyen közönséges Nagy Csích-

gi/iUcá tartassék, azhol az addig volt két cxéhmeóterek

viselt hivatalokról a városi magistratus által arra ki-

nevezend commissariusok eltt szorossan számadoljanak.

^*. 2. Minden második esztendnek végivel hasonló

képpen az arra kirendelt comissariusok jelenlétekben,

minekutána számadásokat e.végezték a czéhmesterek,

addig viselt hivataloktól elbutsuzzanak és a czéh ládáját

minden hozzátartozandó eszközökkel együtt a czéhnak

visszaadni tartozzanak. Kiknek helyében vagy más két,

14*



arra alkalmatos nieslerek választassanak és neveztessenek

ki, vaLTV a környülállásokhoz képpest az addig volt két

czéhniesterek megmaraszt ássanak

^*. 3. Azon alkalmatossággal a czéhnak szüntelen vahV

jó rendben tartására nézve választassanak még kct ázenic-

lyek avégre, hogy ha a f- cá viczeczchnieáterek vaixy

betegek volnának, vagy valami utozás (!) vagy egyéb

akadály által elfoglaltatnának, azalatt ha valami olyas

hirtelen való dolog adná elö magát, ezek az elsk helyett

mint áubátitutuóok a dolgot eligazíthassák. Nemkülönben

választassék egy atijameáter is, akinek kötelessége a

légyen, hogy a mesterlegényeknek magok viselésekre

vigyázzon és azoknak mindennem nyomorúságokban

segitségl légyen, betegségekben jó móddal gondjokat

viselje s viseltesse. Azonkívül pedig a felséges rendelések

által megtiltatott, hogy több hiteó öregek ne tétessenek.

§. 4. A czéh ládája álljon mindenkoi- az elá czcJi-

me.iter házánál 's gondviselése alatt, úgy mindazáltal, iiogy

a ládának második koltsát a vicxeczéhineóter magánál

tartsa. Ezen két személyeknek azonban szabad nem lészen

más két mesterember jelenléte nélkül a ládát megnyitni.

^'. Minden mesterember közönségesen kötelességének

tartsa azt, hogy a választott czéhmesterekhez és öregebb

elöljárókhoz illend engedelmességgel és tisztelettel visel-

tessék, de kiváltképen az ifjabb incóterciuber, kinek is

kötelessége lészen a ezéh mesterek állal kiadott helyes-

rendeléseket minden haladék nélkül, IK) kr.* büntetés

alatt leijesít eni. Kötelességig lészen továl)bá az is, hogy

a viezeezéhmestert, atyamestert és a két hites öregeket

a föczéhmestí^r parantsolatjára a czéh házához hivja. a

több czéhmeslenimber pedig táblájára.^ által gyjtés-

• Ij-í'dclilr;^- 1.) í'illoll s Ui'-soldi iihik clilto iiirL'' «'!,•> l-es

szárnjí'^'yet. Alább is ilyen pí'dl.'isok v;iiiii,ik, ii\ilv;ni :i/. cicilrli

rcndclel kijáls/ásáiJi (•zélzó szándékkal.
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senck öszve ; hogylia podiii valamely mestí^reinlxM" a czéh-

inrsterek parancsolatjára nicü; iumu jelennének, vagy a

kerül láhlát rendes idnél lovább tartaná magánál, azon

eniredetlenségéri 30 krajczánal büntettessék.

vi. (). Minden fertály esztendben czchgijlcA tartassék

avégre, bogy akkor az azalalt elrordnlt ezéb dolgai iga-

zításban vétessenek, mely gylésben minden mesterember

egy R. n. büntetés alatt megjelenni és a 10 vagy több

krajezárokból álló reá vetett rovást, lia t. i. a ezéb cassája

a szükséges költségekre nem elégséges, béíizelni tartozik.

;$;. 7. Ila pedig valamely mesterember, legény, vagy

más akárki is bizonyos dolog végcdl czébgyülést kívánna,

azt a ezébmester egy 1{. 11.' letételéért gyjtesse bé, az

4*lébb meí?batározott büntetés alatt.

15;. 8. Azok a mesterek, kik panasszokat vagy más

megterbeltetéseket kívánnák feladni, kötelesek lesznek

azokat legelöbször is a czébmesterek eleiben megigazítás

végett terjeszteni, vagy ba a dolog úgy kívánná, az egész

czéh eltt is feladni, bogy így a panaszlónak feladása

illend útján elláttassék és a bépanaszlott ellen mérsék-

leti büntetés, vagy pedig a perlekedésnek eltávoztatásáia

a két felek közölt igasságos egyesség rendeltessék.

;::. 9. A felséges n^ndelések szerint egy büntetésre

méltó mesterember a ezéb által csak 1 H. fi.-ti fogva 6

forintig- büntettetbetik meg, nagyobb bibák ellenben a

oommissariusok j(denlétekben adattassanak f(d és tökélle-

lesen láttassanak el ; azok a vétkek pedig, melyek sem
egy. sem más móddal (amint említtetett) el nem láttat-

iiatnak, további megítéltetés és büntetés végeit elkerül-

hetetlenül a magistratus széke elibe adassanak f(d.

;:;. 10. Minden mester szoros kötelességinek tartsa

* Kés(jl)l)i írással és más tintával az 1. szám eltt C. Ijot

áll : convíMitionalis, váltó foiinlot jelezve.

- Ez ;i számjegy is javított.
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iiiatrát iiiiiulenkur jániborúl és kr^^yrsen viselni, károm-

kodást, szitkozódást, veszekedést, ej^yszóval miiulennéinü

vétkekel és illetlen nuigaviselctet magától eltávoztatni,

külömben az ez ellen vétk a 9-ik articulusban megálli-

tott büntetés alá vonattatnak.

;$'. 11. Amely mesterember mesterségbéli társát a

czébg\'ülésben vagy az utczán vagy városban, vagy közön-

séges logadóban illetlen szókkal motskolná vagy bozzá

is nvúlni bátorkodnék, az olyan szc^mély a czéh által, jól

megfontolván a dolgot, érdeme szerint büntettessék.

!^*. 12. Azok a mesterek, kik más helységben telepednek

meg és mesterségeket folytatják, ha magokat ezzel a

czéhval egyesíteni kívánják, köteleseik a felséges rende-

lések által megállított 10 \\. flból álló taxát megfizetni

és emellett a czéboz egész engedelmességgel viseltí-tni,

úgy a fennálló czébarticulussait is szorossan m(^gt ártani.

Ha pedig az olyan mesterek a fc^rtály esztendnként tar-

tandó czébgylésekre m(íg nem jelenhetnének, legalább a

nagygvüléskor megjelenni és a minden esztendben lete-

end forintot befizetni tartozzanak.

;;. 13. Ha történnék, hogy valaniídy ezéhbéli mester

elszökne, vagy a czéhnek értésén kivl elköltözne, egy

id múlva pedig ismét ide vissza akarna jni, az olyan

köUíles lészen aziránt a czéhet újra megkeresni és a mes-

terségért megállított taxát ismét béíizetni. Ha elleniben

egy mester megjelenti a czéhnak, hogy nékie bizonyos

okokból el k<'ll menni, ez nékie meg nem tiltalhatik és

az olyan visszajövetele után mesterségit minden büntetés

és különös adomány nélkül újra (dkezdheti és folytat halja

5;. 14. A czéhon kivüi dolgozó, vagy kantárkodó (I)

fejtó-fcAÍkrc nézve a czéh ö felségének 1774-(lik esz-

tendben januariusnak 2 kán költ udvari rendelésire uta-

síttatik, mely szeriül azok, ha arravalók lesznek, a czéhben

beállani tartoznak, meri kíihunbeii a mesterség folytatá-

sától f;gésszen el! ill.il ii.ik. lianrmli;i a/ olyanok magokai



a királyi truIxMiiiuinlol nyert szabailsáiítral incnlhetik,

hogy munka jókat tulajdon kczrkkcl gyakorolhatják.

^'. 15. Minllioiív ry.rn czrhhan vatrvnak olv ni('st('r(>k

is, akik uiunkájokat uiiml az iil<'\aló, mind kids vásá-

rokban is árulni szokták, tehát miudrn veszekedésnek

eltávoztatására nézve meghatároztatik, hogy ü váóárokbaiT

üljón t\> áruljon legelöl az ciegehb nieótcrciubcr, ukínná
peJig Í.J tóhb. mind renJ/w ÍlIö ázerint.

i. 1(). Sokailahni alkalmatosságon kivül senki is

idegen .\. \.' munkát ne árulhasson, confiscatio büntetése

alatt, melynek harníada a d(*nuneiansé, a második rész(^

a magistiatusé és a harmadik a czéhládájé légyen.

vi. 17. Egyik mesternek a másikat akármi módon m(íg-

tsalni, fogadott munkájától megl'osztaui, egymás (dlen

szóbeli és más vetélkedésben bébotsátkozni kemény bün-

tetés alatt tilalmaztatik.

^'. 18. Ha valamelyik mestc^rember a czéhbeliek közzi
a nuinkájában hibát <'jtene, akkor a dolgoztató a czch

elóljáióját keresse meg és az a dolgot felvévén ha maga
eligazithatja, jó, ha pedig nem, akkor a czéh több tagjait

egybegyjtvén igazittassék el, hogyha pedig a két felek

közül valamelyik azzal meg nem elégednék, szabadsá-

gában légyen a dolgot orvoslás végett a magistratus

eleibe vinni.

^'. 19. Nem lészen szabad senkit a me^gtett mun-
kákért szerfelett taxálni, nehogy j)anaszra út nyittassék,

melv ellen ha ki hibáznék, azokra nézve az ez eltt lév
pontban meghatározott mód tartassék, mely rendtartásra

a cehalis commissariusoknak vigyázni kötelességek lészen.

^'. *20. Hogyha valamely mesterember valami nmnkát
felvállalván azt a terminusra el nem készítené, akkor a

czéhbéli (I) elljáró a dolgoztató áltat megkerestetvén,

tég}'en a munkának bévégeztetésére illend terminust,

* .\ norma a különféle niesterséiL^ek mveire utal itt.



iiirlyrc ha ni«'i;is a iniiiika el iirm k(''s/.lne, íizesscii a/,

olyan restül dolgozó mesterember a czrhnak 'AO krajczárl,

Jiogyha -pedig a dolgoztatóval kára, l'áralsága és költségit

iránt a dolgozó me^sterembrr inrg nem egyezhetik, a

magislrálusnak elégtétel végett általbocsáttass('k ; abban

íi történetben pedig, ha a dolgoztató a terminuson ki

n<'m váltaná a munkát, az elbbeni lépések meglételével

a dolgozónak szabadságában hagyatik a munkának eladása

és az elöpénzek megtartása.

,^.
'21. A mesterembereknek özvegyei, úgy azoknak

fijai és leányai a ezéhnak megengedtetí^lt törvényeivel és

szabadságaival úgy élhetnek, mint szinte magok a mcister-

cmberek, melyre nézve ezen megersíttetett czéharliculus-

sainak is minden történetekben szorosan engedelmeskedni

tartoznak, mivel minden aíTéle ezéhát illet dolgok és

panaszok feljegyeztetnek és maga ideijében a ezéhnak

törvényes ellátására el fognak adattatni.

,^. 22. Midn valamely meslerember meghal, annak

hátramaradott özvegye mindaddig, míg volt féije nevét

viseli. m(ísterségit jninden akadály nélkül folytathatja.

Amellett tartoznak a czéhmesterek az ilven özvc^orvhez (íCfv

mesterségit jól ('rt mesterlegényl az özvegynek tetszése

szerint rendelni és ha azon legény egy id múlva az

özvegynek nem tetszenék, másodikat és harmadikat is

kérni a czéhtól teljes szabadság engedtetik. Az özvegyhez

rfmdeli iiiesterlegény pedig ha elegend ok nélkül oda-

menni nem akarna, más mesternél munkára ne boesát-

lassék és meslernek is ebben a helységben fel ne v(Hei-

iessék. Kzt pedig az olyan asszoiiyokr<')l, akik férjektl

elválaszlattak, vagy azoktól elszaladnak, an<''lkül, hogy

halálok eltt véllek megbékéltenek volna, nem lehet érteni,

mivel az olyanok azon jussokr(')l, amellyel — özví^gyek

lévén — élhettek volna, öidv<''nt IcinoiKlollak.

,^.
2'*. Kí'ményen és k<''tszeres visszaíizí'tésnek bün-

tetése alatt UH'glillalik, hogy a e/.ch <assájából ételre.
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ilalr;) rs vriulóiíst'íírkre snnmi k()lls('>L»- nr lólessék, hnncm

az ntlV'le czrh cassájábaii Irvö prnz holrgek, szükölk(")dö

mesterek, szeí^ény özvegyek és azoknak árvjíi, úgy a

minden segedelem n<'dkl lev heteg legények és inasok

számára és véglére a ezéimál toihMihetö elkeri'illielctlen

költséííekrr lordiltassék és a kel czélimeslerek y-ífnd-

viselések alalt larlatván, szoros számadásba vcHessenrdv.

>;. '2i. Miv(d ;i tViczehmeslei" a maga házánál tartandó

ezcligyiilt'sek által ig<Mi sok alkalmatlanságot szí^nvíul s

amellelt meg az ír(')eszközüket is kiszolgáltatni tartozik,

azon alkalmatlanságáért nékie minden esztendöbí^i a nagy

ezéligyléskt)!* egy átalyában II 1\. 11.' adassanak, n(ím-

kidönben a viczeezéhmesternek \'2 \\. 11., az atyamester-

nek '.* H. n., a két hites öregeknek pedig külön-külön

egyiknek 11 Hll.-t íizettessenek ; úgyszintén ezen alkal-

matossággal, ha a környülállások és egyéb költségek

nn'iíeno^edik, ec-v tisztesséííes ebédre és közös víccadásra

minilen mesterembernek l'iö krajezár vagy a kiss(íbb

jövedelemhez képpest 11'^- krajczárok íizettessenek, vagy

V(Hessenek ki a czéh kassájából.

>;. '25. Ha valamely czéhbéli mester nehéz betegségbe

€sik, a czéhbéli mestí^-ek közönségesen kötelesek lesznek

a czéh által megkerestetvén a beteget meglátogatni és

íelgyógyulásáig a beteghez minden lehet segítséggel

lenni.

>;. '2(). Jla valamely mesterember, vagy annak felesége,

gyermeke, legénye, inasa vagy cselédje meghalálozik, tar-

tr)zik a czéh, mint más czéhokban is virasztót, í(ínszol-

* Eredetile^í" 4 állott s más Untával van eléje írva az l-es

szám. Hasnnlókép«'ii az alálíh következ számoknál is a^y l-es

szám van eléje szúrva az eredeti norma szei'inti számjeüfyliez.

- Az erdélyi lökorniányázéki 1773. rendelet szerinl minden

\uLr után 12 kr. loi'díllialó lakomára. Itt utólag- javítatott ós töbhít-

tí-letl.
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iíálót. sírásói adni <'*s a temetésre minden mester felesé-

ii^esll meírjelcnni. Iloiíylia pedij^^ a temetésre a iraztla

meg nem jelenne és helyes okát nem adn.'i. I \\. ll-tal

híín tettessék.

Második Ilész.

A Ledényckröl.

% '21. Az inasok akár idegenek, akár mesterek íijai

légyenek, minekuiánna a czélitól íelszahadítattak és legé-

nyeknek esmértettenek, tartoznak azon czéhnál nirg cgif

eóztendeig dolgozni és azután más városokban vagy

országokban is három cóztcndeig bvebb tanulás végett

vándorolni, hazajvén pedig egyik betsületes mester-

embernél félcóztendeig lakni és a kiszabott bérért dol-

gozni, hogy azalatt küls helységekil hozott erköltse

megesmértethessék ; és annakutánna szabadságában lészen

a czéhot maga bévétethelése iránt a megirt mód szerint

meginstálni.

§. 28. Az úgynevezett bujdosó és mesterségtanúlás

kedveért vándorló idegen mesterlegények ha a városban

érkeznek, azok ne vendégfogadóba, hanem az atyamester

házához szálljanak, aki is azon legényeknek 21 krajczárérl*

szállást adni köteles lészen. Amely mesterlegény pedig

fogadóba szállana és rejtekhelyen lappangana 1 R. H.-ig

bíi ni éltessék.

,í;, 29. Mihelyt a vándorlegcívj az atyamester házához

megérkezik, azonnal tlle a .izahadúló levele és kiuid-

.ichajtja kéretlessék bé s UK^gvizsgáltatván, ;i czéh ládá-

jában tétessék be s addig lartassék ot'aii, niig a legény

a várostí'd ismét elmégyen. Ibi pedig valakinek alíéle l<'v<'le

nenj voin.i. az olyan köteles lészen két vagy legfeljebb

négy hetek alatt almaradott levelét atl(')l, akitl eljött,

elszerezni és okvídetlen bemulatni, melyet ha (d nem

* A '2 ;i/. I clnlt krsnjilii l)rt oldj'l^.



•21í)

hozna, a mogliatározotl iilón túl az olyan Icgónynek munka
ne ailasst'k, st a város lisztjeinek mini kóborló és bizony-

talan ember bejelentessék.

,^. 30. A bevándorlóit é.s niihelyeikböl fel kóló legé-

nyeknek felosztásokban azon rend tarlassék, hogy elsbben
az olyan mesteremberekhez, akik betegség és öregség

mián nem dolgozhaliiak, azután a 'i'2-ik v;-nak következéséül

az özvegyhez jó mesterlegények rendeltessenek.

>;. 31. A több mesteiemberekre nézve pedig az atya-

mesternél mindenkor egy tábla tétessék bé, melyre azok-

nak mestereknek nevei, kiknek legényre szükségek vagyon

feljegyeztessenek avégre, hogy így az elóbbéni ,^-ban

meghatározott feloszlástól megmaradó legények legelször

a felírt mesterek között az elshöz, azután rendre a töb-

bekhez rendellessenek. Ha pedig a legénynek a míliely

nem tetszenék, két hetet ottan eltöltvén, a legény nem
tetszése szerint válassza a mihelyt, hanem sorba mégyen.

amint a lábián fel vágynak jegyezve, szabadságában áll

magának más mihelyt, ahol legény nincs vagy esak egy

tanállalik választani, de ezen szabad választás azután

többször meg nem engedtetik.

>;. 3'2. Hogyha pediglen gazda és munka teljességgel

nem találtatik, akkor a vándorlegény három napnál tovább

a szálláson és városon is ue mulasson, ne tekeregjen,

hanem a legények ládájából is 35 krajczárok* uti költ-

ségül adatván, vándorlását követni tartozik. Az olyan

legény pedig, aki dologra nem akar menni, nem méltó

a költségre; ha mindazáltal olyas idegen legény tanál-

tatnék, aki a meghatározott na[)okon túl is mulatna és

maga számára kantárkodni (!) merészelne, az olyan az

egész czéh eleibe hívattatván, érdeme szerint bim tettessék-

>;. 33. Ha egy idegen legény vándorlásának idejét

betöltötte és mesternek felvétetni kivánkoznék, köteles

» Kn-detileg 15 állott.
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lészen jelentése után eiív, a czéliiól kinevczenilü nuilielvhen

egij cgc.iZ rcinck-eóztcndeig, -a mesterember gyermeke
peiliií csak íélesztendeig jámborul, betsülelesen és szor-

fralmatosan dolgozni, kíilömben köteles lészen nemtsak

annyi hetet, amennyit ok és szabadság nélkül kóborlóit,

kirendelt mesterénél l)étölteni, hanem a czéhnak is minden
hétért egy egész heti bérit büntetésül befizetni.

,^. 34. Ennek az esztendnek eltelése után a legénynek

kötelessége lészen magát a czéh gylésénél jelenteni és

egy R. fi. taxa letétele mellett a megkívántató remek-

munkának elkészítésére való szabadságot betsülelesen

kérni. A remek-inunka pedig ele. etc. otc. álljon.* Ezt pedig

nékie egy, a czéhtól kiiendelend mihelyben minden
segítség nélkül kell elkészíteni, amiie a látómeóterek

fognak vigyázni, kik is ötét egyszer, másszoi" hirtelenül

meglátogatni és dolga után látni tartoznak.

>;. 35. Az eleibe rendelt remeknek egész elkészítése

után kötelessége lészen a czéhnak azt jól megvizsgálni

és ha az valóságos jónak és minden hiba nélkül valónak

tanáltatik. az idegen legény 30 W. H-t,- a mesternek fija

felét, azaz 15 R. fl-t^ és az olyan legény, aki egy mes-
ternek özvegyéi, vagy leányát veszi el, kétharmad részét,

azaz 17 frt 3í) ki-r' tartozzék fizetni a czéhnak, mesternek

lett felvétel etésiért. Hogyha pedig történnék, hogy a be-

mutatott lemek a czéhlól hibásnak és nem arravalónak

lanáltatnék, az olyan legény mesternek mindaddig sem-

mi ké[)pen fel nem vétel tel hetik, mig meslerségil egészen

és j(')l meg nem tanulja és figy valóságos j(') reinckmunkál.

mint IVdjebb nicgiralolt, nem készíl.

>; 3(). Az újonnan JVdvéletett mesteremberek a rangot

i\ ezéhban abban a i'endbcn fogják megnyerni, amelyei

* Mí'stíM'sóy'ek szeriiil \ .ilto/oll.
•i iirrdrlih'L'^ l>n ;iIloU.
=' i:nM|riil.'- in ;'ill(,lt.

^ Krcíiriiír- i:; ii-i :;() ],v. .'iiinti.
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leirénvek lvén is egymás közölt meglarloltiik, aiiélkííL

lníiTV ilf tckintolbe vétetnék, ha a mesteivMnbtM* idegen-e

vagy oilavaló. Mszei-int minden legénynek szabad bvebb
tanulás végett, vagy hogy magának dolga által valamit

szerezln^ssen. annyi ideig vándoiohii, vagy otthon is

legénykedni, amig nékie tetszik, anélkül, hogy azállal

ezéhbéli rangját elvesztené.

J;;. 37. Hogy a mesterlegénynek egyenes és nem kinek-

kinek szabados tetszése, vagy a gazdának vélle való titkos

megegyezése szerint légyen a bére, a ezéh meghatározá-

sára bizatik olytormán, hogy a legények bén^ mennyiségit

mindenkor az idnek kornylállásához és az élelenne

megkívántató <lolgok árához, nemkülömben a legények

serénységihez és tudományához képest mérsékelje és

szai)ja ki a czéh a comissariusok jelenlétében és egyetér-

tések szerint.

>;. 38. A mesterlegények akár hétszámra, akár pedig'

napszámra dolgozzanak, mégis hétfün reggel kezdvén a

dolgot, tartoznak egész héten által dolgozni, ily renddel

:

téli idben reggeli hat órától lógva estvéli 10 óráig,

nyári idben pedig 5 órától fogva egész nap mindaddig,

míg a nap világa tart, még pedig minden kedvetlenség

nélkül. Azért teljességgel meg ne engedtessék, hogy a

legények gazdájok hírek nélkül letegyék a munkát 's

széjjel járjanak.

>;. 39. Az úgynevezett nBlaii Montacj)), vagyis kor-

lieLícgre való hetfó semmiképen meg ne engedtessék;

ha pedig valamelyik mesterember azt a legényinek meg-

engedi követni, 30 krajczárral büntettessék; amely vala-

hányszor megtörténik, mindannyiszor kétszereztessék a

gazda büntetése. Ha elleniben a legény a kiszabott órára

dolgára el nem áll, hanem sokkal késbbre, azért egy

napi bére vonassék le, de ha még arra is menne, hogy

a korhelek hétfit egészen megtartaná 's kedden fogna

dologhoz, ezért egész héti bére húzattassék el. Eltemben
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pcílig ha dolog vagyon és a gazda a maga korhelségéért

nem adja elé, akkor a legénynek egész fizetése és étele

meglegyen.

5;. 40. Az a rossz szokcás, hogy a legény éjjel a gazda

hí'izán kivül háljon, semmiképpen meg ne engedtessék,

akik pedig az ellen tselekednének, elsöhben 112* ^í'^j"

czárokig hüntetdjenek, de ha tíibbször cselekeszik, a

hüntetés mindannyiszor kétszereztessék, hacsak cselekede-

téhez méltó okokkal nem menliietik; kik pedig ezen kor-

helséget egynehányszori hüntetés után is el nem hagynák*

azok mint szófogadatlanok a czéhtól elküldettessenek.

§. 41. Minden mesterembernek szabadságában áll

küls helyekrl levél által annyi mesterlegényeket hívni,

amennyire szüksége vagyon.

,^.
4*2. Elleniben szorosan megtiltatik, hogy egy mester

is a minden hívás nélkül érkezeti mesterlegények közzl

eg\'et is a czéh híre nélkül míhelybe fe nel végyen, any-

nyival inkább nagyobi) napszámnak ígérésével, mint azt

a czéhnek meghatározott articulussai megengedik, ma-

gokhoz édesgetni ne bátorkodjanak; úgy szintén egy

mester más mesternek legényit se kéz alatt, se nyilván-

ságoson hitegetni kemény büntetés alatt ne merészelje.

>;. 43. Egy legénynek is hétköznap alatt vasárnapig

szoros eseteken kivl mestereket elhagyni, valamint elleni-

ben a mesternek is méltó ok nélkül legényit elküldeni

nem szabad. Úgyszintén húsvét, pímkösd és karátson

eltt háiom héttel egy legénynek is mihelyét elhagyni és

a mesternek is legényit arra kiszabott idben elbotsátani

teljességgel meg nem engedtetik, hacsak valamelyik rész

bizonyos okok által arra nem kénszerit tetik.

>;. 44. Azok a legények, akik valamelyik mesternek

levelére míhelybe mennek, egy fertály esztendeig a meg-

hal áro/oti bérért iiálla dolgozni tartoznak. De ezen idt

' i!r<M|clilr^' \l \(>ll íiv.i,



iiíassáffosan oltöltvén, a inei^alkiKlt úliköllsótíel L>azclá-

jóktól megkérlietik és a iniliel\ böl, ha leiszik, elmehelnek.

Ha azután még lovábl) a ozéhnál akarnak maradni, nints

iial almok magoknak mihelyt választani, mivel már egyszer

válaszlotlak, hanem kölelesek azon mesteremberhez menni,

aki -Norban vagyon ; ha pedig az nékiek nem tetszenék,

ezen ezéhel odahagyni és vándorlásokat tovább folytatni

tartoznak.

>i. I.\ Ha \alamelyik legény mesterétl bizonyos

summa pénzt elre felvenne, azt úgy, amint egymás kö-

zött megegyeztek vagy hét számba, vagy darabszámba

ledolgozni tartozzék és az olyan legényt más mester mind-

addig mihelyében bizonyos büntetés alatt bé ne vegye,

míg adósságát elbbeni mesterének egészen le nem dol-

gozza.

^. -1(>. Azon mesterlegények, akik egész czéhon kivül

lév kántorkodóhoz
(jy állanak, nemcsak illend bünte-

téssel büntettessenek, hanem annak felette a kántor-

kodónál (I) töltött idejek a vándorlásra kiszabott eszten-

dkbe belé ne számláltassanak.

>;. 47. Mivel a legényeknek is a magisztrátus által

helybehagyandó tár^aóág-articiiliióóai lesznek, a czéh

köteles lészen arra vigyázni, liogy azok pontosan és

igazán megtartassanak.

íi. 48. A legények által minden fertály esztendben
tartandó gylé.iben a czéhtól ezen végre kirendelt mester

a választott atyamesterrel együtt megjelenni tartozzék,

kiknek is kötelességek lészen a társaság jövedelmét szo-

rosan számbavévén egész vigyázassál azon lenni, hogy a

íáróa.iág ládájából a felséges rendelések szerint semmi

haszontalan és ok nélkül való költségek ne tétessenek,

hanem a beteg és valójában szkölköd legények fel-

segít tetésére fordíttassék.

* Kontárkodó holyolt.
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llarniaiiík Ilos/.

,iz inasokról.

,^. lU. IJa valamely itjúnak, aki nem inesleieniUer

gyermeke, a mesterség- tanulására kedve lészen, válasszon

magának egy tanító mestert, akinél négy héti próbál ki-

áltván, születésérl költ keresztlevelével és kél kezessévei

együtt az inasságban lejéndó beiktatás végett a czéli

eleiben álliltassék, amikor is a czéli egybegyülésiért

1 R. II ot fizetni tartozzék. A beiktatás taxája pétiig

minden megkülöidjöztetés nélkül, akár mester fia légyen

az inas, akár idegen, 3 \\. 11. liatározlatik, azonkivül

köteles lészen a czéh minden vallás és nemzet tekintete

nélkül inasokat felvenni és beszegdni.
vj. T)!). Ha a gazda inassát maga köllségin szegdteti

bé, maga luliázza és maga szabadilja fel, úgy tanulásának

ideje négy egész esztend légyen
; ha pedig mindezeket

az inas, vagy szülei a magokéból teljesítik, lelszal)adú-

lások ideje három esztend lészen. A mesterek íijaira

nézve pedig semmi bizonyos esztend tanulásokra ki nem
szabadtatik, mivel azok három vagy négy esztend eltt

is az mesterségek tanulásában olyan szorgalmatoson

gyakorolták magokat, hogy a fennálló felséges rendelések

szerinl rgy, vagy két esztendei tanulások után az inasi

pr(')bál minden hiba nélkül elkészíthetik, tanuló gazdá-

joktói magok viselések és szorgalmatosságokról való

bizonyságleveleket elémutatván, fels/abaditta Ihatnak.

s;. .")!. A tanulás idejét kitöltvén, köteles leszcu az

inas az inasi pi(')bát (dkészíleiii, a mely a kövelkczcn-

dkbí- \\\\ ('te. etc. (íIc.

sj. Sl lla in;u az inas pióbáját illeudleg és úgy el-

készitetlí', hogy semmi is .iiia ki in-iii létetA(''M, /'ideiiics-

nek tanált atik, hogy legénynek vét(^ssék fel, köteles ma-
gái .'iz iiáid .1 czéh rlött jelenteni, az hol valamint az ide-

genek, i'igy a mesteirk íijai is a céh gyüh'seéil 1 W. 11. -ol.

a felszabadúlási'il pedig II. 11. ol íiz<'nii hn lo/.nak.
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,5. 53. Valami II t itt a városban, úgy a körllév hely-

ségekben is egy mesterembernek sem engedtetik meg a

czéh Ilire és egyetértése nélkül inasokat felvenni, vagy

felszabadítani ; az olyan inas j)e(iig, vagy felszabadult

leffénv eiíV mílielvl>en is tel ne vétessék.

.^. r>4. Ha vahnnely inas mesterétl elszokik s azután

meglanáltatván visszahozat tátik, ha mestere ell(*n méltó

panasza nem levén, vagy panaszát mt^g nem bizonyíthatja,

meslerségit pedig továl)l)ra is tanulni kívánja, méltókép-

pen megbüntettetvén, volt tanítómesterének visszaadassék.

Ha pedig visszamenni nem a kai-, vagy talán mesterségit

is el akarná hagyni, mest(írének reá tett költségit vissza-

fizetni tartozik. Elleniben pedig ha az inasnak felvett pa-

naszai igazoknak és hiteleseknek tanáltatnak, az inas el-

kezdett tanuló idejének betöltésére más mester iiKÜlé

adassék, \olt mestere pedig szorosan megbüntettessék.

í;. 5/). Ha meghaláloznék r.gy olyan mesterember,

a kinél egy inas tanulásban vagyon, ez két hétnél tovább

ih' hagyattassék az özvegy mellett, hanem rendeljen a

czéh nékie tanulása idejének bélöltésére más mesterembert.

Bevégzés.

Véglére szükséges ezen articulusokat, hogy az ifjak

és iíjabb mesterek magok további alkalmaztatásokra nézve

annál jobban meg érthessék és megtarthassák, minden
esztendben kétszer a czéh gylésében az mesterembe-

rek, mesterlegények és inasok jelenlétekben felolvasni^

hogy így ez azí)kal általhágok magokat tudatlansággal

ne menthessék.

i!z után l\ül(»n íviMi, más, kósöbt)i írással :

Mutató tábla.

Els rész a' mesterehrüL

1.1 A' nagy rzéhgyíílésröl.

"2.) A' czéhnie^tci'ek v;'ilíis/.lás;'iról.

hornfeld-könyvtár. VII. 15
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3.) A' tV)l)h tiszlekiH'k n .ilasztásárúl.

4.) A' czéli ládájáiól.

5.) Az iljabb meslerek kötelt'sséí^cii'öl s a' rzéh gylésérl.

6.) A' lertálycszlondönktMÜ tartandó czéliírMÍlésröl.

7.) A' rcndkivül való czéhiivülésröl.

8.) A' panaszok feladásáról.

9.) A' b untot esek röl.

10.) A' mesterek magok viselettvekrl.

11.) A' veszeked mesterekrl.

10.) A' más helységben lakó niesl erekrl.

13.) Az elszök és elköltöz mesterekrl.

14.) A czéhon kivül dolgozó i'ejtfestkrl.

15.) A' vásárokban tartandó rendrl.

16.) Sokadalmi alkalmon kivl idegen munka árulásról.

17.) A' mesterek között forgó versengésekrl.

18.) A' munkában ejtett hibákról.

19.) A' szerfelett való taxálásról.

20.) A' muidvát a' terminusra el nem készít mesterekrl.

21.) Ezen articulusoknak a mesterek özvegyeikre való ki-

terjedésekrl.*

23.) A' czéh pénzének elköltésérl.

24.) A' tiszteknek fizetésekrl.

25.) A' beteg mesterekrl.

26.) A' czéhnél történ iialálozásokról.

Második rész a' legényekrl.

27.) A' felszabadult legényeknek kötelességeikrl.

28.) A' biijdos(') vagy ván(h)rló legéiiyeki'ol.

29.) A' legények által elé nuitatandó levelekrl.

30.) A legényeknek elsben az öreg 's beteg mesterekhez

és az iiK'stei'ek özvegyeihez \al<') rendelésekrl.

31.) Azután az atyanirsh'iiK'l kildl lablára IVIiil iiicslcrek-

hoz \aló i-('iid(*léseki"l.

32. j Mind\ál nem lal.ilí) Icgényel-irol.

33.) A' vándnilí) idrjt'l bét(')lt()tt 's ozéhbcn állani kívánó

legényekrl.

* A '22-iU poiil hiányzik, ;iiii(dy az üzvegyiK'k mesterség foly-

tatásáról szól.
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34.) A* renu'kiK'lv tlkészítéséml.

35.) A' ívnu'k hémiitatásárl 's a r/.c\\\)i\n való l)óvótetésröl.

3(>.) Az iijoniian folvólctctl incslíMck raiiL;i;n-(M.

37.) A' h'iiónykiiok bórón)!.

38.) A' (l(>l(»t;l»an I ártandó iviulról.

3*J.) .\z úiíyno\r/('tt wlUaii M()iilaii>) Nai;-\is koiliclsó^ro

való helloröL

40.) A' Iciivnvt'kiiok künn liálásokróL

41.) A' kíilsó lit'l vekrl szabad loi»ónyl hozni.

4*2.) A' minden nu'i^hívás nclkiil érkezett lejéén vek ml.

43.) A' leijényeknek nullndyekböl való felkelósckröL

44.) A' levél által hívatott leiíényekröl.

45.) .\z adós leii^ényekröl.

4(>.) A* kantárkod(')khoz álló legényekrl.

47.) A tarsasáii" art iculnssaii'ól.

4H.\ \ h'üények által tartandó j^ylésekrl.

49.

50.

51.

52.

53.

nyekr
54.

55.

56.

Hamuídik rész az inasokról.

Az inasoknak bészegdtetésekrl.

A' taniilás idejérl.

Az inasi próbáról.

A l'elszabadnlásról.

A' czéh híre nélkül bevett NaL»y fel is szabadított legé-

Az elszök inasokról.

Az inasok tanitó mestereik meglialálozásokról.

Bévégczés.

(Eredetije a kolozsvári szabóczéh levelei közt az Erdélyi

Múzeum levéltárában.)

61.

A kolozsvári szabóczéh mesteresküje a XIX. sz. elejérl

(I807—1S2'2.)

Eskiidés formulája.

Én -N. \.. aki ezen becsületes nemes Szabóczéh' tag-

jává leltem, esküszem az él Istenre, hogy a' Czéhnak

15*
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minden priviléitimnail és azokon ínndáll arlicnlussail és

minden más törvényeit mei^laiioin és másokkal is meg-
tartatom, a felséges királyi guberniiim * és a' tekintetes

nemes Tanáts rendeléseinek engedelmeskedem, úgy a ezéh-

nak és elöljáróinak végzéseit híven, igazán és egész enge-

delmességgel teljesítem. Mesterségem folytatása alatt a

míveltetöket a munkához megkívántató materialékban szer-

felett nem terhelem és az munkák árában is nem taxálom,

hanem az illend fizetéssel megelégszem. A czéhnak reám

következend minden közönséges terheit híven, igazán,

szorgalmatoson és minden zúgolódás nélkül elhordozom,

semmi titkos társaságban nem elegyedem, st lia másokat

is abban tapasztalok, elöljáróimnak bejelentem.

Isten engem úgy segéljen minden világi dolgaimban

és lelkem üdvességét úgy adja.

(A szabóczéhiiek 1822-böl való szabályzatai után, az utolsó

levélen. ;iz Mrdólyi Múzeum levéltárában.)

62-ik sz. hl. a köv. old.

63.

A kolozsvári ötvösrzéh ínasfelszabadító levele nyo)nlatott

példányának szövege. Kolozsvárt az 18(X)-as évek elejérl.

Noá yuraH áenioreó et nicigiátrí

cehae Aurifahrorum liberac regiaeqiie civitatiá Claudi-

opoliá, caeterique niagiótri eiuádein artiá in eadeni urbc

habitálltéi, iotiiió cehae nostrae nominibus, et in perso-

nis, nniversis et singulis, ubivis locorum constilutis, prae-

sentes lilteras nostras visuris et lecturis, salutem, ami-

ciliaeipie commendationem ! Noluin lacimiis omnibus,

<|nibus expedit universis, et singulis, simuhjue testimoniuuí

perhibemus snpereo: Ouod poslea<piani lionestus civis.

Aurifaber, et confraler noster nostri

* Késölibi kézzííl <'k(>nii;'iimy;i)> j;i\il\;i.

'•^ A ncvekn«'k és szániokiiak kilöil(''s6re iivvs helyek baj^yva.
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venieiis in praesentiain, tyronem suuni, honest uni iuvenem

ab annis tyrocinii sui liboriini esse

proniinciavei'it. siniulque annos siios condiictos, probe,

íideliter, perfecle. et inlegre explevisse corani nobis fas-

sus fueiit ; nos qiioque considciantes íideblatem et cona-

tum praenienlionati iuvenis annos

suos tyrocinii sui condiictos sincere, probe

et perfecte explevisse fateniur, et iuxla antiquani Cehae

nostrae consuetudinem, tam in doctrinae suae dexteritate,

quam vitae probitate expertuni, manumittinius, et com-

mendatuni reddimus, lotiusque Cehae nostrae nominibus,

in omnibus locis, provinciis, civitatibus et oppidis consti-

tutis niagistris Aurifabris, giatuníi, acceptum, commen-
datumque haberi volumus. In cuius rei memóriám prae-

sentes litteras, propriis nostris nominibus, sigilloque cehae

nostrae authentico munitas, et roboratas dandas esse

duximus, imo dedimos etiam ; et contulimus praesentibus

perlectis et exhibenti restitutis.

Datae in libera regiaí|ue civitate Claudiopoli, die

anno Domini Millesimo octingentesimo.

(Nyomtatott példánya vastag, nagy ivén, hosszába nyomtatva,

pátens levél :dakjál)jin, az Erdélyi Mii/cum levéltárában.)

04.

A kolozíiudí'i tanács és a kolozavdri szahóczéh iratudltása

ef/y szafjóle(/niy remeklése ü(/yéhen. Kolozsvárt iSi'2 jmi. i5.

Tekintetes Nemes Magistratus !

Nékünk Kegycís l*atronns Uraiidv

!

Közölvén vídünk a hdvintclcs nciiics Magistralusnak

az 1171-dik alatt köll rciKlclésil Szentkirályi János nev
szabó legény, feleletünk niegtélíde végell, ana iövid(íd(^n

inegtészük lehdetünkíd.

1'"". Azt írja u^^yan Szentkirályi János, hogy a múlt

esztendöl)en adott volna egy instant iát a sznlx) czéhba,

a melyben remek-esztejidöl kért volna.
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Erre az ellonvclésrr, hoi»v johh inóddal iiu'gí('.lclhes-

sünk, raiíaszkodunk a többszöri beadott instautiájára ka-

pott válaszára, a melyekbl iiK^gletszik az, bogy !"»<> solia

remekesztendöl nem kért, baiiein minden törvénytelenül

való bévétettetésit kérte. 2*í<\ Az is megtetszik, világosan,

bogy a becsületes czéb suba a bévétetésin ellenkez,

sem peílig üld()zje nem volt. csak mindenkor azt kívánta,

bogy a törvényes remek-eszt(Midt töltse, ki és annak
utánna bátran remeket készítbet, de arra sóba rá nem
ve bet t ük.

V?^*^^ Elé mutál ugyan sub C. égy instant iát, a mely-

lyel a czébet vádolja, bogy arra semmi választ nem adtunk

volna. Arra csak azt feleljük, bogy az egy valóságos puszta

feladás, mert soha egy instantia sem adódik vissza válasz

nélkül, és azon instantia sóba a czéb eltt nem is volt.

Ellenben, ha lett volna is, abból is kitetszene, hogy akkor

sem kért remek-esztendt, hanem csak remekezésre leend
bocsáttatását kérte, már pedig a remek-esztend nélkül

meg nem adadtathatig (!)

Ez okon kérjük a tekintetes nemes Magistratust,

bogy méltóztassanak Szentkirályi Jánostól a czéhtól ka-

pott válaszait felkéretni, a melyekbl megtetszik világosan,

bogy soha remek-esztendt nem kért, azt kitölteni sem
akarta. Azomban kérjük a tekintetes nemes Magistratust,

mint jó atyákot, kik bölcs elre való nézésbl a magok
szárnyai alatt lévket védelmezik, ne engedjék akkor egy

olyan társaságot, a ki a Felséges királyi rendelés által

egyben van kaj)Csolva, azt megrontani. Kik is midn vigasz-

taló válaszát elvárván maradunk
a Tekintetes Nemes Magistratusnak

alázatos szolgái

A czéb tagjai közönségesen.

Kiilóc czini : A kolosvári tekintetes ncMnes Magistratus-

hoz alázatos felelettye a Mügyar Szabó Czéhnak.

Alatta : Válasz. Producálja a czeh az iránt tett protocol-
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latióját. hogy az instans az KSH esztendben májusban a czéh-

tói mit kért és arra micsoda választ adott.

A kolozsvári tanácsból június 13, 1812.

Kiadta: \'eszprémi Elek m. \).

viccnotarius.

Alatta: 1812 die 16 .lunii ezen resolutiót 4 accrulumok-

kal általadlam czéhmester Kecskeméti JózseíT uramnak.

Jónás m. p.

szolgabíró.

(Eredetije az Erdélyi Múzeum levéltárában.)

65.

A kolozsvári magyar szabóczch az erdélyi fkormányszékhez

intézett fellebbezése a városi tanács végzése ellen a Nagy
József szabómester által a czéh elleni indított perben, irtelynek

Ítélete a czéhmestereket hivatalvesztésre s a czéh összes tagjait,

u. m. 63 szabómestert pénzbüntetésre ítélte. A fkormányszék
elhalasztó végzésével. Kolozsvárt, i81S jiin. ^2.

Méltóságos gróf Gubernátor úr

!

Nagyméltóságú és Kegyesség Kegyelmes Urunk

!

Ide való szabómester társunk Nagy József kegyelme

bizonyos panaszát adván fel a tekintetes nemes Magistratus-

nak egész czéhunk ellen, melynek leírásával annyival inkább

nem kivánjuk Excellentiádat terhelni, hogy az már a fel-

séges királyi Figazgató Tanács eltt megfordulván, Ex-

cellentiád eltt ismeretes. Ezen panaszra a tekintetes

nemes Magistratus investigatiót rendelt ugyan, de annak

alkalmatosságával mi tökéletesen meg nem hallgattattunk.

Az investigatio pedig béadatváii, arra ellenünk a tekinte-

tes nemes Magistratus egy oly terhes határozást lett, mely-

ben aczéhmesterekethívataljokból kitétetni és egy vivumho-

magiummal büntettetni végzet 1(í, azon kivül, minden mester-

embert, kik 63 számmal vágynak, 12 Hh. forint büntetésre

ítélt, a Nagy József minden költségeinek megfoiditására

is ítélte a ezéhet és hogy Nagy József kegyelmét meg-



kóvesso. M«'ly liyi'trn halan>/.asal nmn'krlotlo kiailla volna.

a felsé^»s királ\i l'ói^a/.galó ranáosnak foIkiiUlolU' ln'lyhrii-

hauvas vf^^»U rs vi állal t»lt*jlt'll hnmiinkí'l a fclsót^rs

kiralvi I''óiijaz4?alú Tamifsluiz jrlfnlrml n'<*uisusnak

henolioiuiiiától. u\v\\ iiu'lh'tl incLMiinU'uathaltuk volna a

(t*kintel«'S Mai^islraliis határo/úsál)an (alálliato srrrhnüii-

ket és az invc^sti^atío állal tokrictrs világosságra iirni

faozaUitl kornylállásokal tis/.táhan lirlyh<'/tr(lirtliik rs

inegbizonyilhallnk volna. Moly szrróni a IVl.só«;(\s király

Fiiraz^ató Tanács osak annyiban k(»nnyrl)l)iirilr azon

határozást, a nicnnyihrn a nirslrrenilxMrkrc .^zahaloll

12 Hli. forint l»ünl»'lrst 0-G Hli. forintra szállilani ind-

tózlatotl. Kz iráni Irjövrn a frlsr^cs kir. l*óÍLra/.L;,«lói

Tanács krirycinies határozása, annak |Mil>lirati(»ja alkal-

niatossái^ával rei-ursust jelrnletlünk a Irlsr^rcs királyi

Fiijazi^ató Tanácshoz és annak clkcszil hetese vé«í:cll

a l«»kintctes Maj;islraluslól, ininlhoiry r^yí'l)k('p|Mn ki

nem kaphattuk, instantiánk által kcrtiik ki a/ aclákat,

melyek közúi némelyeknek kiadalásánil kaptunk is ir-

solutiót, (le oly késn, ho^y adilit^ 30 napok ellöllek

a recursus jelentésének napjától loi^va, s már most

azt állitván a lekinteteN Maj^^islialus, hof^y a recnrsns

prop<»rtiojának terminusa csak 30 napokhói álljon, hololt

mi úuy tndjnk. ho^ry r>0 nnpokhól áll. mint i e(*ursusunkat

pro.sequálni elmulattak ellen az e.xecutiót kirenchUe. Mai

most kéntelenít létünk njra is recursusl jelenleni, de úgy
értettük, liogy hoc non c>hslanle a következend els czéh

gylésében a comnierciális commissárus iiiak a lialárij-

zást execnlióban fogják venni. Minthogy a/< it az eljíjjt

3í) napok alatt is elébbeni recursusunkat csak azért nem
pronioveálhatlnk, hogy a tekinteles Magistralus az acták-

nak ki nem adásával késleltetett bennünket, alázatoson

esedezünk Exccllentiádnak abbéli nagy kegyelme iránt,

hogy méltóztassék azon executiót felfüggeszteni addig, míg
•érelrnünket rr. in^iiN nli.n. •, felséges királyi l''óiga7gal('>
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Tanács kegyes színe eleiben terjeszthetjük és annak

további kegyelmes határozását kieszközölhetjük.

A kik kegyelmes válaszát alázatoson várva és ese-

dezve mélységes tisztelettel maradtunk

Méltóságos gróf Gubernátor úr Excellentiádnak

alázatos szegény szolgái

A kolozsvári egész magyar szabóczéh,

Küló czini : Méltóságos erdélyi gubernátor Losontzi L

báró gróíT Bánffi (jyörgy ur ö excellentiájához, mint nagyméltó-

ságú kegyelmes pártfogó úrhoz.

Alázatos levele a kolozsvári egész Magyar Szabó Czéhnek.

Ugyanott oldalt

:

4767. Besolutio.
Megparancsoltatván e mái napon a kolosvári Tanácsnak,

hogy a könyörgök és szabó mester Nagy József között fen-

forgó egyenetlenséget, mind a két félnek ill meghallgatásával

új vizsgálat alá vegye és a dolognak igaz mivoltáról téjendö

további tudósításáig az elébbeni határozásnak executioját függ-
ben hagyja, a könyörgök alkalmaztassák magokat ezen hatá-

rozáshoz.
E regio magni principatus Transsilvania^ Gubernio.
Claudiopoli die 22. Junii 813.

Extradata per Antonium Mikó mp.
secretarium.

(Eredetije az Erd. Muz. levéltárában.)

Az i8A8—49-iki szabadságharcz honvédhadserege katonái

egyenruhájának részletes leírása a kolozsvári magyar

szabóczéh jegyzjétl. Kolozsvár J8ü5 szept. 8.

Eövid jegyzés az 18JfS-ih évhöl.

Ha valaki ez utánunk következ egy nagy rakás év-

lefolyásával ezt az írást megolvassa, legyen fogalma ebbe az

idbe, hogy láthatóit ki egy Kossuth-huszár, egy gyalog hon-

véd s a többi. Azt is megemlítem, mi juttatta eszembe, hogy

ezt feljegyezzem. Erre egy alkalmam volt : ugyanis egy régi-
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segkeresó lekinl<*tes. .lakab Klek úr boniuiukt*! inet^MvtMl,

hoicy nózhesse ál ar/.élmak rói?i iratait, szóval iiiiiiil«'n rr^iso-

gt*it. mi a C7.c\\ alinnrioinátia v\viz uixizy s/áiniiial van, a mivel

az illol úr is bósogrsen ki volt t'lrtíilv«\ aliu'zrsc után nirtr-

köszöiilo. mrgtlicsérlo n rzéliol. Iio^y r/.rU'Ut ',\iK) évvel tohb

királytkk. több fejeilehnek által adott jtrivileLriumait, leveleit

oly híven megrizlo : rsak e^y mondása v<>lt . Iihini illik

nagyon rsmlálkozik, liogy a Hákóezi-t'orradaloiiiKtI nincsen

a rzélinak semmi jejjryzése, |»edi^ e/ nafi:y részt \<'ll

Krdélybe, fképp Kolosvárt. I^y jutóit eszembe: jiis/.en

nekünk is van. az utánuid< ki)vetkezök számára, mit fel-

jegyezzünk.

Tebát : iSl^ik év mártzius K)-ike volt ;i uiatívar

nemzetnek azaz endékezetes napja, melyen a rmiadalom

kitört: az osztrák hader más hét nemzettel együil, tizen-

négy fell támadta metí: a magyart; a mai»;yar nem ijedt

meg, vitézsé^'-it. bátor hareziasságát a hazájokal szeret

seiktl öröklötté; ennek most is elég jelét adhi, mídy-

lyel mind a hét nemzetet az osztrák seregeivel együtt

dicsségesen legyzte. Nem mert már szembe ütközni a

magyarral egy ellene sen), miért béhitták a muszkákat
;

ezek na^-y számmal jöttek, az osztrák hozzá csatlakozva,

elborították a két magyar hazát. 1849 augusztus 'i5-én

a magyar letette eltte fegyverét.

Kc.iMith-hii.szár óltözcte : kávészin atilla, seres zsincn-

zaltal, ell huszár-má.s|ival, fehér érczgonüj és gahunb
kosarakkal, búzavirágkék nadrág, veres zsinórral, veres

csákó, nemzeti rózsával, szé[>en illelt reá a Magyarország

czimere. Feg\'vere két [)istoly és kard.

A gi/ulojj honved öltözete: kávészin atillája hosszabb

a lovasénál, hasonló készítéssel, kékszín magyar nadrág-

kapocscsal. fekete csákó, nemzeti rózsával, Magyarország

czímerével, felyvere szuronyos puska, bornyú, töltéstáska

fekete szíjakkal ; a huszárok szíja is feketít.

Lovit.i nentzetórnek: Mövid dolmán. világoskék posztó-
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ból, magaszínü zsinórral, fehér érczgomb és galamb

kosarakkal, szürke pantallón, széles veres bordúrral, veres

csákó, nemzeti rózsával, Magyarország czímerével, buszai-

nak ill fegyverzettel. Megjegyzend, hogy ezek a mág-

nási karból, jómódú tehets polgárokból állottak. Szá-

mukra a mágnásnk oly szép, gazdag magyar zászlót

készítettek, milyent a mohácsi vész után még senki sem
látott.

Gyalog nemxetr öltözete : világoskék atilla, maga-

szin zsinórzattal, huszármáslival, fehér érczgomb és

galamb kosarakkal, szürke pantallón, veres bordúrral, fe-

kete csákó, nemzeti rózsával, Magyarország czímerével.

Atalánvéve mind fekete szíjakkal. Nagyon jól látott ki

ezzel az öltözettel a magyar hadsereg, a mi arról is emlé-

kezetes, hogy ezután az a tengerszámú frakk mind el-

pusztult.

Az említett idbe a ruhacommissio a városi Redoutba

volt helyezve, hová a czéh minden tagja ki volt rendelve

ruhákat szabni. A ki csak varrni tudott férfi és n, az

mind a honvédek számára dolgozott. Különösen el voltak

foglalva a szabó-czéhon kivl a szíjgyártó, hornyút, patron-

tást, szíjjakat, lószerszámot készített. Az asztalos puskaágya-

kat csinált, a lakatos puskaszerszámot, a suszter és csizmadia

csizmát és bakancsot készített, a késes kardot készített és

köszörült, valamint a kardcsináló is. A t-csináló kapcso-

kat készített, a gitler gombokat és galambkosarakat, a

sapkás sapkákat és csákókat készített. Ebbe az idbe így

voltunk elfoglalva. írtam 17 évvel késbben
Kolosvárt szeptember 3-án 1865-ik évben.

Farkas Sámuel
a ns. iiiMgyar szabóc/éh jegyzje.

(Eredetije az Erdélyi Múzeum levéltárában.)





A hódmezvásárhelyi szabó- és paplanyos-czéh vándorlegény ajánlólevele 1800 elejérl.



HAHMADIIv IM:SZ

\IA(.Y.VIi(Ji;SZÁ(il

ÉS EHDKIM CZIvlIKK

LA.ISTIIOMA





Fújfuelékl közlöm ;i lovárcísi levél- és könyviárak-

ban rzöll **7.élilev«»lí»k lajstromát : 1. a hndaprsli <»^y<'l<'mi

kó^\'^lár-. *2, a NíMiizrti Muznim-. ',i az orsz. Irvóllár-,

4 az akadémiai köiiyvtárhan lev s 5. a czóiihizollsá^

iratai közt f«'ljriryzrll rzéhlrvelekot.

Az egyetemi rs múzeumi koiiyvlárhan. niry az orsz.

l»»vt'ltár kancelláriai osztályában öizoll <zólilevrlek lei»:-

nairyolib részt eredetiek, részben hilclcs másolatok. Az

e4fyes ezébektól IStKS-ben vonta be ezeket a lielylartó-

(anács. legújabb alkotmányos korszakunk elején ( b'^tiT-ben)

deponáltattak aztán ezrk mostani belyükre. Eredeti az

Aka<lémia könyvtárában rzött ininlrgy ;')() (bb rzéblevél

is. Összesen közel 20<M) drbra rúg ezeknek a száma, —
s a XV. századtól a jelen század elejéig terjednek.

A jelen századból származó legtöbb rzéblevél eredeti

fogalmazványa az í)rsz. levéllái- kincstári osztályában falál-

bató, Isl - 1847-ig. Kzeknek száma mintegy 200()-re

tehet.

Az orsz. levéltár kancelláriai osztályábari van még
hárfHii vaskos kötet, rzéblevél másolatokkal : I. 1764

—

1767. II I7r.s 177?. 111. iSTi 1818-ból. Kzek a lentebb

elsorolt eredetiek bivatalos másolatai.

Végül az orsz. levéltár «erdélyi kir. IVikormányszéki

osztályában* erdélyi czéblevelek és iratok rizt(*lnek, rész-

ben eredetiben, legnagyobb részt pí'dii^ a fkormányszék
által 1761 1788-ban hitelesített másolatokban. Ezeket külön

szakaszba foLdallarn. a mennyiben ezeknek egészen más
az eredetük. |>l. a szászokénak, mely(*k az egész Szász-

földön többnyire e^-yöntrtüek. ICzf'k száma is megközelíti

az ezer darabot
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Kiegészítettem mindezeket a M. Történelmi Társulat

czéhbizottságának az 1877-ben országszerte szétküldött

kéid íveire beérkezett iratokból, melyek a N. Múzeum-
ban riztetnek.

Összesen tehát mintegy 5000 drbra rúg az alábbi

czéhlajstromban összeállított czéhlevelek száma.

A lajstromban igyekezem feltntetni : mely czéh^

mikoj', kitl, mily nyelven kapja szabályait, esetleg hon-

nan vagy hová kölcsönzi, s hol riztetik a czéhlevél?"

A nyelvkülönbség feltntetése végett az évszámokat három-

féle alakban nyomattam : a vaótagabb évszámok a ma-
gyar, a dli számok a latin, a közónóégeóek a német
ezéh szabályokat jelzik. A tót, szerb, horvát, cseh nyelve-

ket kiírva jelzem. De ez a megkülönböztetés 1815-tl s>

azon innen megsznik, mert az orsz, levéltár kamarai

osztályában lév beti-endes indexben, a mibl dolgoz-

tam, magam sem találtam a n^^elvkülönbséget feltntetve.

A czéhlevelek leihelyét zárjelben, kezdbets rövidítések-

kel jelzem.

A czéheket városok szerint csoportosítottam, egy-

részt, mert a városi monographusok így jobban használ-

hatják, inásrészt mert egy czéhben gyakran több mester-

ség is lévén egybe foglalva, ezeket mesterségek sze-

rint csoportosítva, ismételve kellett volna elsorolnom,^

a mi a lajsti'om terjedelmét tetemesen növelte volna.

A városok és községek betrendem lajstromában a czéhe-

ket aztán idrendben sorolom el, csoportosítva az egy

és ugyanazon czéhre vonatkozó különböz korú levelek

dátumait.

A nyomtatásban megjelent czéhleveleket nem véltem

fel e lajstromba, mert ez is tetemesen növelte volna

annak terjedelmét. A tömegesen és a folyóiratokban meg-
jelentekre az illet helyeken és a kölet végén adott

könyvészetben hivatkozom.

Kívánatos volna, hogy az összes vidéki levéllárakban
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^ ipnrlcslúlelokniM r/öll «*7.óhl«'vel«'Un»l hasonló relj<ti:y-

/esok ki'sZlntMiek. Uotny itlóvol t» lajslroin n/ oííósz orszátí-

lian meirrzölt r/óhlevflrk lajsIromáN n Irnin' kiou^í^s/itliolö.

A rtivl<lilós«»k j<»I«'iittvs4».

i». k. = eifvelriiii könyvlAr

n. 111. = neiii/clí iiui/.eiiiii

o. I. =r iír*«/;itrns lrvt'»l!;'ir

a. I. = ak:iil(Miii:ii l«'vrlt.'ir

z. Ii. l = czéhhíxoltsá^ inilüi

ex. sz. — ozéhüzalwily

III. e. - iiiejíiT«.íi\i'

111. = liiagA'ar

n. - : nt*mt*t

k. II. kficl nrikúi

V. l. ^ vántstaiinrs

.\l. .Mátyás királv

II. r. = II. í lá>zló

II. L. = II. Lajos

Fonl. Feni illand

li. ^ UUilnlf

L. =: I. Lipót

IIL K. = 111. K..rolv

M. I . NLiriii l'rrózia

M. .1. : II. Jn/s.-í

1. F. >!«í?y FíT. L I'Viriir?

Sz. J. = Szjipolyju János

Iz. = Iz;iIm'|Í;i

'. Zk. - 11. János i.láiios /si^in.)

W. \. - háthory István

|{. Kr. -' Krisl(»r

n. Zs. =: a ZsÍ^-IIKMkI

H. .\. =: András

h. (i. — . (iáJMH-

W. Zs. = Hákí'íczy Zsi'jj-mond

Mn. G. = Hrihlrn Gábor
I{ Gy. = Hákóczy Györj^^y

.\. M. - Ap.-.íi Miiiáiy

r. k. rökormányszék

sz. e. = szász egyetem.

Komf''l4'kónyvtár. VIL 16
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MAGYARORSZÁGI CZEHEK,
a horvát-szlavonországiakkal együtt.

Abony. Nagy-Ahony (Pest

vm.j — Csizmadiák 1773 (e. k.),

1817 (o. 1.). — Szabók, szcsök

és szrszabók együtt 1818 (o.

1.). — Takácsok 1822 (o. 1.).
—

Kovács, lakatos, kerékgyártó

és asztalos. együttes czéh 1824

(o. L).

Ács (Komárom vm.). — Ta-

kácsok 1843 (o. L).

Ada (Bács-Bodrog vm.). —
Takácsok 1815 (n. m.). — Csiz-

madiák, szabók és mások* 1815.

— Takácsok 1815. — Ková-

csok, lakatosok, kerékgyártók,

asztalosok és kötélgyártók 1819

(o. 1.).

Adony (Fehér vm.). — ((Ve-

gyes czéh))^ 1817 (n. m.). — Az

adonyi dunai molnárok és pé-

kek 1817. — Kovács, lakatos,

kerékgyártó, asztalos, kádár

és nyereggyártó együttes czéh

1847. (o. 1.).

Ajka (Veszprém vm.). — Ke-

rékgyártók és kovácsok 1824

(o. l.j.

Alberti (Pest vm.). — Csiz-

madiák 1817. — Szabók és sz-
csök IH?>\ és 1832 (o. 1.).

AlmAGYARI . Ld. Eger.

Almás (Bács-Bodrog vm.).

Takácsok, szabók és mások
1815 (o. 1.).

ALSÓ-JÁSZ-SZENT-GYÖRGY(JásZ-

Nagy-Kun-Szolnok vm.). —
((Vékony szabók)) és mások
1817 (o. 1.).

Alsó-körös (Belovár-Körös

vm.). — Lakatosok Í5i0 Peré-

nyi nádortól, melyet 1689-ben

átvesznek a szombathelyiek (e.

k.). Lakatos, arany- és ezüst-

mves és asztalos czéh együtt

il64 M. T. (e. k.). — Csizma-

diák 1764 (e. k.). — Fazekasok

i764 M. T. (e. k.). — Comb-
kötök i764 M. T. (e. k.). —
Szabó ((et chyrodatae vulgo csu-

hás)) czéh i764 M. T. (e. k.). —
Szcsök i704 M. T. (e. k.). —
Vargák és timárok együtt i75i

M. T. (e. k.). — Vargák, timá-

rok, bocskorkészítök 1819. —
Kovácsok, lakatosok, kádárok

1819. — Mészárosok, szcsök,

szíjgyártók, nyergesek, pékek,

szappanosok 1819. — Taká-

csok, gombkötök, kötélgyár-

tók, kalaposok, íivegesek 1819.

orsz. levéltári index használja ; a* A «mások)) rövidítést .íz

íístb))-it is annak nyomán írom.
2 Kz általános jelzést a noniz. múzeum czéhh'vél-lajstroma

használja.
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Magvar te nt^mel s7a!)ók.

^^úr^ahók 1SI'». Fa/ekasok

l,H\Vi. Kalaposok ISHS. --

A?Arail-c>alornan lévíi inalom-

tartiSk és molnárok lsi;t. (Mim)

o. I.».

Ai^V-Kiiuv lArva vin.».

Mí^lenmlunk I7'.H». lói nvcl-

viMi {i\ k.l. S/.abók. csizma-

diák. \argak ós mások IHIN

(a I.).

Al S<>-KISZONY K. I.tl. A'u-

s:onf/e.

A I SÓ-TÓT-HAK\ ílli>nl vm.i.

Mi-szarosok IS*>S u». I...

Ahvtfalva (Csanád vm.). —
S/abók és szrszahók IJ^I.V —
r.sizroadiák. ii. é< m. v.irir.iU

ívuijfo cserz-varg;i ki i."^!.").

Takácsok 1815 (o. I.i. Ld. ^fakó.

Apáti iBars vm.i. IjI. Ara-

nyos-Ma ró 111.

Apvtin (Bács-Bodroií vm.).

Ácsok, kúraraf^ók. rscrepcsck

ejíyiilt 1770 je. k.i. - Aszla-

Ins4»k. eszlcrf^ályosok, üvcgc-

Mík, iniskamúvesek együll I77n

te. k.l. Künlósök 1770 d'. k.).

|x|7 in. m.). — (Csizmadiáik,

lakatosok, nyereggyártók, var-

gák együtt 1770 ív. k.i. In17

(n. m,). - Kádárok, kerék-

gyártók, kovácsok, szegmve-
aek együtt 1770 (e. k.) — Ma-

tsyar é*» ném<*t kalapr^sok 1770

M. r. (c, k.). — KöU-lverök

|K21> (n. m.). — Mészárosok,

serfzk, szappanosok, szíj-

gyártók, timárok együtt 1770

.M. T. (e. kJ. — Molii;irok IS17

in. m.l. ()iiöiit<»k. had<ti;()S(ik,

rézmvesok. sárga-rézmvesek

és tcsinálók (Ziiingicsaer.

KlaiiiplenM'. KupriTschinidl.

íiiirller- und Natllcr Zimrii.

1770 M. r. le. k.l. Pos/ló-

c8Ínál<'»k. lakáísolx. jiarisnya-

kölök. hálóft)iu'ík. fcslök és

nyírok együtt 1770 M. T. —
Szabók, gombkötk, szcsök
és kezlysük egy üli 1770 M. T.

[C. k.). — l*éki'k. molnárok cs

mások ISI 7. N'argák és csiz-

madiák ISI 7. Kovácsok, ke-

rékgyá rl ók és k ád á rok I S 1 7 .
—

Mészárosok, seriozök és má-
sok isi 7. Szal)(')k. gomb-
kötk, szcsök és kc/.tysök

ISI 7. Takácsok. [)oszlósok.

harisnynkölök. feslkés posztó-

nyírk IS 17. — Ácsok, k-
mvesek és mások ISI 7. —
Asztalosok, lalvntosok és má-

sok ISI7. llarisiiyakölok

(vnlgo Struinprstriíker)lSl7.

Kölélgyáiik lS-2'>. (Miii.l az

orsz. Itrban.) Halászok iSiiO

(o. 1. és n. m.).

AposTvr. (I\íst vm.). — Sza-

bok 1S17. - Takácsok IS'JI.

— Kovácsok és lakatosok és

raá.sok ISI 7. .Molnárok 1S|7

(o. 1.).

An\i), <) ,\ia(l lArad vin.j. —
Kalmárok /7:r> III. Károlytól

(n. in.). (jörög nem egye-

sit szabók és pokróczcsiná-

lk (stragiilarii) I7íi.% Mária

16*
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Teréziától. — Kömívesek 1768

M. T. — Kovácsok és kerék-

gyártók 1781 II. Józseftl. —
Bodnárok 1770 x\l. T. — Csiz-

madiák 1815. — Esztergályo-

sok, padlócsinálók (vulgo Bo-

denmacher), szitakötök és fés-

sök 181('). — Kovácsok és ke-

rékgyártók 1816. — Lakatosok

és asztalosok 1816. — Német
szabók 1817. — Kalaposok

1817. — Szcsök 1817. —
Görög n. e. ((vékony szabók))

1817. — Fazekasok 1817. —
Gombkötök 1817. — Szíjgyár-

tók 1817. — Magyar szabók és

szrszabc^k 1817. — Takácsok

1817. — Kömívesek és kfa-
ragók 1817. — M. tímárok

1817. — Kádárok (vulgo Fass-

binder) 1818. —Ácsok 1818.—

N. vargák 1818. — Molnárok

1818. — Kalmárok 1818. —
Kéményseprk 1819. — N.

tímárok (vulgo Bothgerber)

1820. — Kötélverk 1820. —
((Vékony-szabók)), paplanosok

és szrszabók 1823. — Puska-

mvesek, fegyverkészítk, sár-

garézmvesek, sarkantyúsok,

késesek, reszelvágók, bádogo-

sok és czinöntk 1840. — Üve-

gesek 1844. — Sütök, bábsü-

tök és nyereggyártók 1845. —
Mészárosok 1845. (Mindannyi

az országos Itrban.)

Aranyos-marót (Bars vár-

megye). — Csizmadiák 1()80-

ban kapnak czéhlevelet Újbá-

nyától, megersíti gr. Forgách

István 1691-ben (o. 1.). — Ara-

nyos-Marót, Apáti, Gesztöcz.

Maholány. Kis -Tapolcsány.

Szls, Verebély barsmegyei

helységekben lév kerékgyár-

tók, kovácsok, lakatosok,együt-

tes czéhe 1730-ban III. Károly-

tól, tótul (e. k. másolat.). —
Aranyos-maróti és más hely-

ségbeli molnárok 1844 (o. 1.).

Árokszállás (Jász-Nagykun-

Szolnok vm.). — Csizmadiák

1817 (n. m.). — Takácsok 1817

(n. m.).—Vegyes czéh 1817, 1820

(n. m.). — Takácsok 1817. —
Csizmadiák 1817. — Vékony
szabók, szrszabók és szcsök
1817. — Kovácsok, lakatosok,

kerékgyártók, asztalosok és

ácsok 1820 (o. 1.).

Árpás (Sopron vm.). — Ke-

rékgyártók és asztalosok 1827

(O.Í.).

Árva - vármegyei molnárok

1759 (e. k.).

Ásvány (Gyr vm ). — Mol-

nárok 1847 (o. 1.).

Aszód (Pest vm.). — Kömí-

vesek, ácsok, asztalosok, laka-

tosok, üvegesek és rézmve-
sek lvS4l. — Szabók és szcsök
1842 (o. 1.).

AsszonYFA (Vas vm.). -

Csizmadiák 1817 (o. 1.).



U\\N »*rrt»n«*s*»n \in.>. L»l.

Haii.

Báilv (Vas \m.». rakarsok

IN-Jli (o. L).

\\\i^ íHáoü-rMulroff \m.)« —
>/.íh.». rsizmailia. fazekas, szíj-

;;\.irto. s/úcs. xaru'a. UMiiihkötó

e«}e-»úll inauvar ciéh IS*ÍH.

N. kádár, kerékj^r^árló. koNárs.

lakatos, asztali!^, kalapo*^. ha-

riMiyaköló. limár n\e4frs. kíV

iiií\e^, \arua. lakár^. ^zahó.

si>/a|ipaiii»v. jx'k. kdtól^yárln.

fe«»lóés iiHtliiárczéh l.v>s lo. I.).

lUcs-iuiDKtx; \in. im'*»ler-

<Mii berek ISl^'t, a iiioíívúIöI

kapjak (0. k.i.

IUjv (liar^-nmlrn^ mii.i.

4'.^Í2iiia(liák 1765 le. k.i. Sza-

biik és szr^zabók iltiTt (e. k.

M. T.í. Kátián»k, kiTfkiíyárlók

ó*. knvác^^ok ruyiilt 177'.* M.

T. íe. k.i Szap|>aiu»*»ok ISI.">.

Tímárok (viil^n Holiiuerben

IM.V Szörfök l.s|.\ — K.V

iiil\e*^k és ácsok (\iilf:^o Ziiii-

iiierleulh) IHI5. — lakács ik

lMi:». Kötélverk IHI.\ ~

Kailámk. ác>nk. lakatolok és

koxócMik 1>^I.'». Sihegesck

l*<i:». MtH7.áro>ok lHi:>.

A«zlalo<»4»k. lakatoMik slb. iHl.'i.

\ aru'ák IHI.V - N. szabók

lHi;». - Halászok IHI.-,. _
C*.izma(Jiák INI.V — Molnárok
Isi.v - M szabók l«17.

llari-«iivakol»>k ós fc^ü^ök

ISI 7. Ki»iiH'ii)Heprok iHl'.í

^o. 1.1.

IUjxk'm.z (Nvitra mii.). Csiz-

madiák H'»7? (II. m. lótúl.). —
S/al)..k I7r»:; iM. t. »». k.). —
Knin\(>v(>U (caeimM)tnrii d mii

rarii) ls<M-iki másolat a haka-

báiiNaiak számára u*. k.). A k-
mKrsek tót czrliszahályainak

má»«cilata k. n. (ez. h. i.).

H\JM«>K ( l»ár».-n(Mlr(>Lr mii.).

KtíNáoíik. áook. komin esek.

szcsük, csizmadiák, szabók.

kölclNorók. takác*«ok. asztalo-

sok, szíjiísárlok «';í)'nltcs czélie

1829 III. m. és o. 1.).

r».\KM5\N^ \ Hont \ m.). —
Kádárok HVM\ tolul, ;i \áros-

lól (e. k.). — Csizmadiák Ki^tff

{". k.i. Ácsok l7(MHbaii kap-

ják üjbáiiyálól tólúl (e. k.). —
Kazekas(»k 17.s? tótul (e. k.). —
KómÍNcsek l«S(M-beii kapják

BajiuMztól (c. k.). — .Mc^zái'o-

«»k 1828 (II. III. é. <». 1.). liakla.

Lil. I'j/rr.

Bai,a88a-í;VAUMAT (Nógrád

vm.). — SzlJL;y;'irtók \H\H, —
Csizmadiák IM'.>. — Asztalo-

sok, koN ácsok, lakatosok, ko-

rék^^yártók \x2i\. Kölél-

j<}ártók. kala[>osok. nverf^esek

és kádárok \H'1\) (o. 1.).

lUi AioM-ö-KAjÁii (\ eszprém
vm.). Ld. Perc-Márton.
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Baliiás (\'eszpréni vin.). Ta-

kácsok 18-25 (ü. 1.).

Balina (Fehér vm.). Kádárok,

kovácsok' ácsok, kerékgyártók

1843 (o. 1.). Lel. Isztimér.

Bán (Trencsén vm.). — Sz-
csök czéhszabályai i665. —
Csizmadiák 1665 ; 1667 lótiil. —
Posztócsinálók 1665 tótul. —
Szabók 1666 tótul. (Mind n.

m.). — Kádárok, szappanosok,

lakatosok és mások 1820. —
Szabók 1823 (o. 1.).

Bazin (Pozsony vm.). —
Vargák 1605 ((renoviret)) a

város tanácstól (e. k.). — Csiz-

madiák 1637 és 1649 (e. k.),

1648 (n. m.). — Kalaposok 1651

(n. m.). — Ácsok 1659 (e.

k.). — Kádárok 1670 (n. m.). —
Mészárosok 1725, a bazini ura-

dalomban Cseszténés OíthentJia-

lon (e. k.). — Kmívesek 1752

M. T. (e. k.). — Pékek 1753

M. T. (e. k.). — Szabók 1753

M. T. (c. k.). — Szcsök 1755

M. T. (e. k.). — Kovácsok és

kerékgyár tók Széntgyörgygyel

együtt k. n. tót (n. m.).

Bánócz (Zemplén vm.). —
Kalaposok 1672 tótul (n. m.).

Bányavárosok. Mészárosok

i693 kölcsönzik a zsolnaiaknak

(ez. b. i.). — A hét bányaváros-

ban lév festk 1823 (o. 1.).

Barnag, Magyar. — Ld.

Vöröstó.

Báuso.nyos (Veszprém vm.).

Takácsok 1825 (o. 1.).

BaRS- SZENTKERESZT. Ková-
csok 1827 (o. l.).

Bars vármegye. Molnárok I.

Ferdinándtól i550, megersítve
1689, 1691-ben Leopold által

(o. 1.). — A nyitra- és trencsén-

megyei molnárokkal együtt

1038, i080 (n. m.).

Bártfa (Sáros vm.). — Csiz-

madiák 1499 (a. l.). — Szcsök
1519 (a. 1.). — Vegyes czéh

1535. — Szabók 1549. — Ti-

márok 1592. — Kmívesek
1616 (mind n. m.). — Festk
1827. — Mészárosok 1827. —
Takácsok 1827 és k. n. múlt

századi, a várostanács megersí-

tésével nyomtatásban, írott pót-

lással. — Kalaposok 1835. —
Kalmárok 1837 (mind o. l.).

Báttaszék (Tolna vm.) —
Csizmadiák löSI (n. m.). —
Kerékgyártók 1775 M. T. (e.

k.). — Fazekasok 1776 M. T.

(e. k.).

Bát (Hont vm.). — Csiz-

madiák Ú6S7. — Vegyes czéh

1681 tótul (n. m.). — Mészá-

rosok 1828 (o. l.).

Batina (Baranya vm.). —
Halászok 1821 (o. 1.).

Battonya (Csanád vm.). —
Csizmadiák, szcsök, szabók,,

timárok, szíjgyártók 1840. —
Takácsok 1841. — Kovácsok

és kerékgyártók 1845. — Aszta-

losok, ácsok és molnárok 1846.

(o. 1.).

Beczkó (Trencsén vm.). —
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Posztós czóh IIhU) tótul ni. ni.).

(Isiziiiniliák Ui^:í UkíI át-

xo-^zik axáiíujhelviokét \i\. I.». -

Mnliiárok ISIO (o. 1.1.

Hi:ki:s ilU'kcs \iii.>. Ti-

iiiamk lí^l.'i. -- r.HÍ/iii;i(|iak

ISI5. — Szcsök ISI.\ Ki>-

\uc*iok. korékíjvárlók ls?<>.

AoHiik. iiinliianik IS^il. \>i-

(alosok. l;ikato^nk \SU\ m. I.i.

Heklsm.saiia Lil. (.^al>n.

HéKÉs-«;\i I A. — (Niziiiadiiik

1757 (e,k.). Krrrky:várlók és

kovácsok ftrviill I77i{ (e. k.). —
Kiidárnk 177.") M. 1'. (o. k.i. —
S/.lji:>aiink I77ii M. T. (e,

k.i. Magyar é> ii. s/abók

I7.HI M. T. (e. k.). - Paká-

rsok IS17. Szabók ISIS. —
r.>iziiiadiak IS IS. S/ij^yár-

lók ISIS. .\csok ISIS.

Lakatn«ink ISIS. Kalaposok

ls|'.». .\csok. komin üM'k

isr.». — Kölél^yárlók IS>S. -

M. tiiiiárok IS*2'.). - Kovácsok,

kerékiívárbik ls.*{.*». Kádámk
\K\:\. '- Fazekasok ISIO. —
Tímárok ls:{7.VarííaklSl()io.l.)

Héi A. Leibitz, Inuand és

KuMzkinócz (Szcpes vm.). Posz-

Ifx'^iriálók, mészárosok. szab(')k

é> vargák ve^^ycs czélie 7/55/,

Z>ii;iiioiid b'iitjyíd királytól ín.

m.). — rímárok (xiil^o Lcde-

rer vei <iíTl»er> és m. liniúrok

(vulgo Kordiiaii-marher) IS2.J.

Molnárok, ársok IKk") (o. I.).

BfclJUlÁNVA íHoiit \m.) —
Kalmárok \>^2\t (o. I.).

Rki.ko (Sopron mu.). — Ke-

ri'kiíyárlók. ko\ár*iok. asztalo-

sok IS*?7. Csizmadiák IS'^7

{o. 1.1.

Hei é\m:s i l'iliai- \ m.i. -

ru/t'ka««ok 7oí.'» 1. ilákóozy

íiyörirytól (n. nu. Csiz-

madiák rs kordii\aii kr».zítók

1821. M.i-Nar hínárok 1826.-
Sziicsok 1833 (o. 1. ós ez. b. i.).

r>i:i sö-NÁi (\ as \m.). — Csiz-

madiák IS17 lo. 1.1.

WéW iHniil MII.). I.d. //(•>,-

ZSÖliff.

hi;ó (.Sopron \m.). — Taká-

csi)k 1761 \i\ k.i.

r>i:i{i:<. SZÁSZ iMnci; \ni.).

a\'e^^y(*s czcIjd 1682 m. m.i. —
Csizmadiák és \artíák 1692.

KöniÍM'sek, ácsok, inolnúrok.

halászok iSlS. \'ar«4^ák

IMS. Kalapos(dv lS>->.

(Csizmadiák IS.>\?. Szab<')k,

^ond»kutok Is:;?. límái-ok

ISii.'i. — Ko\á('«-oU, lakatosok,

asztalosok, szíj^yártcík \S'Xi

(o. 1.).

l>i:nKN(:s íNyitra vm.). —
Szabok a sz(*mpczi<'kkcl Cí^^yiitt

nnl, kíilün /y.'i.'i (n. m.).

Behéno (Vesz[)réni mm.). Ld.

Tósok.

Bi:szri:iM:zi;i».vNVA (Zólyom

MM.). Mészárosok HWKMicri

Kormöíjzczcls másokkal c^yíill

II. Mátyástól, melyrt ll'»<V.>-beii

adnak a joNsaiaknak (e. k.). -

Szc*»ök az 1640-ikit adják a

fíilí'kickiick h"»7?-b<'n íe. k.i.—r
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Csizmadiák i061, ilW (n. m.).

— Késesek 1750 (n. m.). — Kö-

télverk 1764 (n. m.). — Fes-

tk 1770 (n. m.). — Lakato-

sok 1781. II. Józseftl (e. k.). —
Szrszabók 187'2 II. Józseftl

(e. k.). — Asztalosok és mol-

nárok új czéhszabályt kérnek

1807-ben (n. m.). — Német
szabók 1815. — M. szabók

1816. — Festk 1823. — N. ka-

laposok 1819.— Kalmárok 1832

(o. 1.).

Bezdán (Bács-Bodrog vm.).

—

Csizmadiák és vargák 1815. —
Takácsok 1815. — Vegyes czéh

1815, 1825, 1830 (n. m.). —
Csizmadiák 1815. — Szabók,

szíjgyártók, szcsök 1815. —
Kovácsok, kerékgyártók, laka-

tosok és kötélverk 1815. —
Takácsok 1815. — Tímárok,

festk, asztalosok, bodnárok,

vargák, esztergályosok, pékek,

fazekasok, szappanosok, bocs-

korkészítk, kalaposok, üve-

gesek, rézmvesek, harisnya-

kötk, féssök, szitakötk,

ácsok, molnárok 1830 (o. 1.)

Bezenve, Pallcrsdorf (Mo-

sony vm.). — Csizmadiák 1820

(o. 1.).

BicsE. Ld. Nagy-Bicse.

Bicske (l'ehér vm.). — Ve-

gyes czéh 1817 (n. m.). —
Takácsok 1817. - Kovácsok,

lakatosok, kerékgyártók 1817

(O. I.).

RoBRÓ (Árva \ m.). — Festk
1818 (o. ).).

BoGDÁNY (Pest vm.). — Ld.

Börzsöny.

Boldogasszony (Mosony vár-

megye). — Szabókl 714 gr.Ester-

házy Mihálytól. — Kmívesek
1715 gr. Esterházy Mihálytól. —
Mészárosok 1715 gr. Ester-

házy Mihálytól. — Kádárok
1716 gr. Esterházy Mihálvlól

Kismartonban. — Kovácsok

1717. — Csizmadiák 175(>

(mind e. k.).

BoLGÁRD. Ld. Cssz.

Borostyánk (Vas vm.). —
Kerékgyárlók a pinkafiekkel,

a bécsiektl vesznek át czéh-

szabályokat 1593-ból (n. m.).

BoROvó (Vercze vm.). —
Szrkapczacsinálók, kádárok,

takácsok és mások 1819

(o. 1.).

Bonyhád (Tolna vm.). — Sza-

bók, kmvesek, ácsok, vargák,

asztalosok, lakatosok, ková-

csok, kerékgyártók, takácsok,

kádárok, fazekasok 1839. —
Molnárok 1841 (o. 1.).

BöDE (Zala vm.). — Kerék-

gyártók, kovácsok 1824 (o. 1.).

Börzsöny (Hont vm.). —
Mészárosok 1828 (o. 1.).

—
Molnáiok a bogdányi és bé-

nyiekkel együtt 1844 (o. 1.)

Böszörmény (Hajdn vm.). —
Szrszabók 1827 (o. 1.). — La-

katosok, kerékgyártók 1830

(o. ].). — Molii.'n', ács, lakatos,

4
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a^/talo«< é^ kniiiúves mo>UMvk luidainknak /6í^7, tli:K 17*?S

IS17 u>. I.i. in. m.). I7t»l (e. k.). Kömi-

BMKiTENBMrNN..S»i*/<wihl/(Sop- teltek és köfarufjiSk HVM. Lipót

ron \m.), -- Kíiljn»o«»i»k HVUi m. o. ir»<V>-lMMi ^n. m.). UVX*

ui. I.». H<urnnr«»k l7iM» KvliM Lipóttól («\ k.i. h^^ztei-i/ályo-

hai/v Pallnl lo. L>. — S/nlu»k ><»/. !<»'.»,> Lipóttól m. m.L

1717 <o. I.i. — Vni^ák 1717 Koinirsok HV.i:» (o. k.) 1G98 ina-

... I jjyarós m^iuol(n. m.l. — Aramj-

lini:sTt»vÁ«a «náo^-h«Mlrou mvesek \{VM\, a várziak álvo-

\m Voj;ve> r/éh 1834 szik IS*>S (c. k.i. Kár/ /,»/-

«ii. III.'. K«»\ar*«nk. Inkat«»*i()k. laposok h'>'H» (n. ni.) I7r>7 M.

ki»rckir>arlok, kiHlamk. kötél \. »»•. k.i Is:i7 («». I.). - Kötél-

\cn»k. kalapoNok. harisnya- verk H'»'.l7 Lipóttól (<\ k.).

kötök. u\eKC>ok. rsizina<lijik. Nifemjffynrtók H'>'.>7 (e. k.).

\oruak.«i7.ú«*>ök,*»zalx>k, ft'.slók, Szijgiiartnk H"»'.>7 Lipóttól (o.

0''/l«»ri:;il\0'.ok. a^ztaln*.ok. ta- k.l. — /VAvA I7(M in. m.l.

k.iCM.k ISIM lo. I.). Szürsk I7(M>. I7n\>. 1711 (n.

hiu.NNKH «in tlixcrticule post m.) l7ll-l)tMi ;ulják ;i ráí'Z-

ci\. Posonicnsom »»il4H. Mol- kovcifkiu'k, I7H0-I)íui kapják a

nárnk ISI7 («>. I.i. tabániak M. 1'. (c. k.). -- Ászta-

HittZNÓiiÁN^ A i/iilyom vni.i. /o.sííA I7l"?-I)cn a<lják a prcsu'k-

Varjíák 1701 L Lipóttól lótúl nrk (^s újra I7r)r>, 1770 (r.

«i». k.l. -- Koxacsok é** ár^nk k.i. Ilurisiniakötök I7I.»

nsri M. T. (e. k.). Kómíve- III. K. (c. k.) liy* (n. m.).

üok és ác**ok |S*?7 (o. L). tVegifes czéfm \7\'^ in. ni).

Vari:ak |H*>7 (O. I.l. Gombkötk IllS III. K. (c. k.).

Hi{i:z(»\A (Nyílra vm.i. llVi (n. m.). ^zahók 1723

l'iináriik \i<X\. (o. 1.). IlL IL ina^'var ronlíláshan (ii.

i»i ii\ Ó'ltittia. (A W. ül. ni.i; szahók és szrszahúk 1763

4-7.ehcket l<l. Mthwiy én IJrh- M. T.; nónn*t szahók I7(»r) NL

iiipr: Ofiior StaíJlrechljcben ('»0 T. (o. k.) és \H'2't (<». 1.) ; í,'. n.

sll». I. u e miinko 14. lapjáni. o. szabók 1765 (r. k.i. <i. U.

lV##Y;áA' /A., /íi., y(íí/7, 17.*>4 niészámsítk Tabánban I7'.M (c.

M. r. (c. k.l lH->4 (o. I.). k.) 1^27 (o. i.l. -- Tfikórsnl.

Magyaros liorvál vargák 18*27 1725, 1755, 1759 in iii.i 1725-

in. I.). — .4z 6-bu(iai cnizma- b«n il l.k. kolcson/ik a vá<ziak-

WuiA HV.M-bcMi veszik át a nak (c. k.) ; 1755-bcn köl-

v.i«-ziakcl 8 1(M)2-hvi\ adják a (-Ntin/ik a palajiaknak (a. 1. ós

iiaio-körÖ9Í<*knek In. m.), a n. rn.i : 1760-ban nónuíly bn<lai
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lakácsok az aiiya-czéhtöl afer-

tály-czéh))-et váltanak (n. m.).

Rézmvesek 174() (e. k.). —
G. n. e. szappanosok 1752 ; r.

cath. 1754 M. T. (e. k.). —
Kalmárok, a g. ii. e. tabáni f-
szerárúsok (Handelsleuth) 1756

M. T. (e. k.). — Fazekasok 1758

M. T. (e. k.). — Féssök 1758

M. T. (e. k.). — Szekeresek 17G0

(e. k.); ((rhedarii vulgo fiacker))

1826 (o. 1.). — Kádáruk 1763

M. T. (e. k.). —Ácsok 1765. (e.

k.).— Puskamvesek, sarkantyú-

csinálók és órások 1765 M. T.

(e. k.). — Halászok 1765 (o.

1.). — Cserepesek és utczakövezök

((Ziegeldecker und Pflasterer-

meister)) a pestiekkel együtt

1767 M.T. (e. k.) 1839 (o. L).

—

Szitakötk 1782 (e. k.) 1821

(o. 1.). — Kéményseprk (spa-

cicaminarii) 1819 (o. L), bu-

daiak és ó-budaiak külön. —
Kefekötk vulgo Bürstenmacher

1820 (o. 1.). — Tímárok vulgo

Rothgerbcr 1821 (o. 1.). - Bá-

dogosok 1824 (o. 1.).
-— Hente-

sek 1830 (o. L). — Vidéki

kocsisok ciaurigae provincialesí>

1830 (o. 1.). — Órások 1833 (o.

1.). — Ónöntk ((stannifusores)>

1833 (o. 1.). — Festk 1835

(o. 1.). — Viaszöntk és mézes-

kalácsosok 1838 (o. 1.). — Szeg-

kovácsok 1838 (o. 1.) — Eczet-

és pálinkafzk 1838 (o. 1.).
—

Molnárok 1839 (o. 1.). Lásd

0-Buda.

BuDAMCzA Vercze vm.). —
Szörkapcza- csinálok, kádárok^

takácsok és mások 1818 (o. 1.).

Bükk (Sopron vm.). — Ta-

kácsok 1761 (e. k.).

C

Chtelnicz. Ld. Vittencz.

Csaba (Békés vm.). — Csiz-

madiák 1817. — N. timárok,

m. kordovánkészítök és szíj-

gyártók 1817. -Szcsök 1818.

— Kovácsok, kerékgyártók,

lakatosok 1818. — Molnárok,

asztalosok, kádárok 1819. —
Szabók, szrszaljók, gömbkö-

tk 1830 (o. 1.).

Csajág, Pere-Márton stb.

(Veszprém vm.). — Csizmadiák

1770 (e. k.). — Takácsok 1827

(o. 1.).

GsÁKovÁR (Temes vm.). — Ti-

márok, csizmadiák, szíjgyártók

és mások 1817. — Kmívesek^
ácsok, asztalosok és mások
1817. — M. és n. szcsök, sza-

bók és mások 1817 (o. 1.).

Csákvár (Fehér vin.). —
Magyar és német vargák, szíj-

gyártók és mások 1817. —
P^azekasok 182() (o. 1.).

Csallóköz. — Vargák i^ihj-

dikinek megersítése i70'2-hen

Szerdahely, Csallóköz és Po-

zsonymegye számára (e. k.). —
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Csizmadiák a p<»Z9i»nvi])kkal

c^vfill W^^ (a. \X Kalapo-

suk iri4*)4V Kilárok hVso

^n. m.).

r.siziiiadiák cs csor/ó várisiik

CSANTAVKH | IU\CS VIII. I.
—

Ve^fves rzoli 1889 (n. in.). —
Kovársnk. lakatosok, ácsok,

kádárok, takácsok. rsi/iiin<liák.

szrsok. szal)ók. vargák, kala-

poftitk. szíjgyártók, rostok, kö-

lelvcrk. asztalosok. es/.ftT-

gálvosok és szrsz ahók Is?'.>

^o. 1.).

CsiJTi: (Nvitra vm.) Csi/-

iiiadiák átveszik a vágujhelvie-

kfl Í6i^ Uuií (a. I.). — Mé-

szán>S4ik I7*^"» tólúI. — t N'egyes

czéh» 1832 111. III.).

I^SLKI.ÉSZ (Po/.SnflV Vili.). —
Csizmadiák 1726 (n. in.i.

Fazekasok 1746-l»eii n verik a

szempcziekkel együtt Kstcr-

házy Ferem'zlül régi hadako-

zás közben elveszett rzéhsza-

hályaik megújítását (o. j.i.

Cl»»tKi r íVesz[>rém mii.). -

Kerékgyártók, lakatosok \H'l\

(o. I.).

CsLNGeH (Szatiiiár vm.). —
Kovácsok, lakatosok, ácsok,

»zekere»iek. asztalosok, várttá k.

Csizmadiák, kerékgyártók, tí-

márok, szahók. festk, gomh-
kölk \KM (o. 1.). — összes

iparegyesíilel 1837 \. l'rr<Ji-

fiáridtól (ez. b. i.).

í.hM'in. \ eróczo vániiegyoi

iiii>/\ároshaii lakó kerékgyár-

tók, kovácsok, lakatosok, as/-

lalo.sok. kt>télgyárlók. kátlá-

rok. iiNeívggyárlnk. >/íjgyár

li»U. vargaU. >/al)ók. la/eka^^nk,

kómvesfk, lakáesok. ácsok.

siitók. mészán»s<d\ és s<'rfó/.ók

1847 (o. I.).

Csi:i»i{i:(; (Sopron vm.)

V a rg.*
I k h

»

1 1 - he f i k a (
»
j á k a

iiagy-s/niiihaliak l.")ii<j jUi Int

szahályail (o. I.). — Takácsok

1613 l.aii kapjak Pesttl a/.

I '\W2- i k i n ek fo r < I i tásá t ( e . k
.
) .
—

.**izah<>k 1618-haM kapják Sár-

váriul, a iiirly SzéUcsrclirrN ár-

tól kapta 1617 l.cii ; 1761-hcii

Mária Teréz iá lói (e. k.).

Kovács(>k /6Vn Ui:Vi (e. k.).

Szcsök, lakatosok, szíjgyúr-

t<')k. nyereggyártók I7('>l (o. I.).

rsi:i« (Sojn'on vm.). Kciék-

LíN ártok, kosársnk. as/tahe-ok

|H->7 (n. I.).

('.si:ni;vi(:zK (Szeréin \iii.). —
Magyar vargák, csizmadiák,

kerékgyártók, kovácsok, sza-

hók. kölélgyárt<')k. ii. vargák,

szcsök, kómNcsck, l)áhsíilók,

borbélyok, fazekasok, halászí)k»

aranymvesek, asztalosok, szíj-

gyártók, lakácsok, káílárok és

nyereggyári «')k IH1('> í(». I.).

(^sKiiNKK. íieriiik (llorvaL-

Szlavonország). Kon ácsok,

lakatosok, kerékgyárlók. asz-

talosok, \argák, csizmadiák^

nyerj^esek. szíjgyárlók, gomh-
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kölök, kalaposok, szcsök,

kádárok, szrkapcza-csinálók,

fazekasok, mészárosok és szíj-

gyártók 18-20 (o. 1.).

CsERNVE (Veszprém vm.). —
Takácsok 1846 (o. 1.).

CsERVENKA (Bács-Bodrog

vm.). — Kerékgyártók, ková-

<"sok, nyergesek, asztalosok,

lakatosok, kádárok, esztergá-

lyosok, kötélverk 182*2. — Var-

gák, szabók, szcsök 18'2'2. —
Takácsok 1822 (o. 1.).

Csesznek (Veszprém vm.). —
Takácsok 1746 (n. m.), 1820

(o. 1.).

Cseszte, Schattmansdorf

(Pozsony vm.). — Vargák 1630

(o. 1.). --- és Ottenthal, szent-

györgyi, bazini és vöröski

uradalomban lakó mészárosok

1725-ben kapják gr. Pálffy

IMiklóstól 'és Jánostól (e. k.).

Ld. Bazin.

Csetnek (Gömör vm.). —
Lakatosok kapják Kassa váro-

sától 1631 (a. !.). — Csizmadiák

Kassától kapják 1631 és 1658-

ból egy-egy példány. — Var-

gák 76732. — Mészárosok 1()30

tói. - Szabók 1()75 tót. —
<iombkötk 1705-ben kapják

Kassától a jolsvaiakkal együtt

Csókak (Fejér vm.). — ( Isiz-

Miíidiák 1752 (e. k.). Ld. Moór.

CsoMAHÁzA (Vas vm.). Szíj-

gyártók 1761 fo. 1.).

Cso.\(;ráI) ((Csongrád vm.). —

Csizmadiák 1776. — Szabók

és szcsök 1776. — M. T. —
Takácsok 1776. M. T. (mind

e. k.). — Asztalosok, lakato-

sok, kádárok 1815. - Ková-

csok, kerékgyártók 1815. —
Takácsok 1815. — Szcsök
1815. — Szabók 1815. — Csiz-

madiák 1815. — Molnárok és

ácsok 1820 (o. 1.).

CsoxopLA (Bács-Bodrog vm.).

Magyar és n. szabók, takácsok,

kovácsok, kerékgyártók, csiz-

madiák, esztergályosok, laka-

tosok, kádárok, harisnyakötk,

féssök, gombkötk, üvegesek,

molnárok, kalaposok, szíjgyár-

tók, vargák, szrszabók, festk,

kmvesek 1840 (o. 1.).

Csór (Fehér vm.). — Posztó-

szövk 1847 (o. !.).

Csorna (Sopron vm.).— Csiz-

madiák 1660 Lipóttól, 1828

(o. 1.). — Mészárosok i615. —
Szabók 1679 (o. 1.). — Vargák

1714 gr. Esterházy Miklóstól

Kismartonból (e. k.), 1714 (o.

1.). — Takácsok 1826. — Ková-

csok és kerékgyártók 1785 és

1826 (o. 1.).

CsöGLE (Veszprém vm.). —
Takácsok 1825 (o. 1.).

Cssz, valamint holgárd,

i'ÜLE, i.ADÁNv (Fejér vm.). —
Takácsok 1840 (o. 1.).

CsuN (Mosony vm.). — Csiz-

madiák 1820 ((i. 1.).

Csütörtök, (^salóköz (Po-

zsony vm.). — Csizniadiák HUiO

í



'253

(a. \X K;ila|H»s«»k h'rfiíi.

Kádárt >k hVsil ni. iii.».

(l/iii\KiiA/\ \Ja4/-.N;i4;\-K»in-

Szolii«ik MII.). — C«>i/iiia(liak,

*>zabók. liikaloMik. knxáfsok.

kadarok. Hzú<*sök. takac**ok,

Mirgak. kult»l\«*n'ik. k.-ila|>osi»k.

as7lal<kH«ik. kiMt'kiryarlok. .s/íj-

ir>ar(i>k. inulnarnk. köiiiúvc-

sek. ffrolók, s/.úrs/.aliók. ;;:oinb-

kólók. >/.ilakótók r^ tiinárok

IH40 (o. I.K

CzK<;i én [Po>{ mii.í, S/aln»k

IVkf-iki privilos^iiiina IIimIím-

\ar}* lui>/.l«» cj^ii |>u*»|>oklül

Egeritl s maxikkal c<()iilt

1787-l>eii Petitül kölcsöiiü/iiek

czóh-s/jiba Ivókat (C. k.). —
('.*>iy.iiiadiák 1699-ben veszik ál

Pesllól <n. m.i. - S/rvöU

1727 a po>li lu'incl i-y.éhs/aba-

l>ok nia^^yar fonlitasa i(\ k. ós

II. iii.l. lakátsoU 1773 M. l'.

(0. k.).- Liikalos. órásós piiska-

inves czéh 177-1 l*osl városá-

lól (e. k.). - As/.lalosnk 1777

10. k.l. Kovácsí)k i's kcn'k-

^^yarh')k rf»yiill 1 "Sí ben \\\\y-

ják Pesttl a/. i7ri<)-iki szabá-

lyokat le. k.). Szljp^yártók

1806 ben kapjak Pesttl az ö

l77'.>-iki szabályaikat (e. k.).

M obi. írok, ácsok IH»W Ta-

k.M-sok ls;{(>. — .Szíj*^yárl«'>k rs

kulclverók INII (o. I.).

CzAiuNA (Voröcze viii.). —
í^zörkapízakészílök. kádáinU.

takársok. szíjgyártók és másnk

ISI'.I (,,. I.).

D
l).\i.\A (Verócze in.). — Szap-

panoztok. ««z<'gök. rsizinadi.'ik,

szabi »k. szi'irszabok.via»»/<»nlök.

fe-lók. habiszok. ken-kj^Nartok.

kovácsok, molnárok, mészáro-

sok, asztalosok, kómvesok.
vargák, kéményseprk, szíj-

lívárb'ik. borbélvok, kádárok,

lakalo>4)k. kötélgyártók, szr-
kapcza-készítk 1H40 (e. 1.).

IIa^ÁsI) és DKMÉND (Ilont

vni- Molnárok 1H14 (o. 1.).

ÜÁiibA (ISaranya vin.). Kü-

lnl>óz m<*«>terpiii berek 18*2*2

Ml. I.;.

DAHt'vÁn (Pozscga vin.). —

IVkck, mészárosok, szap[)ano-

s<»k. rsizmadiák, var^.ik, sani-

k<"S/.itök. szr^'/abok, ácsok.

ktMt'kgyárt<'>k. asztalosok, káílá-

n>k. esztei'^ályosok, szcsök,

kala[)osok, fazekasok lS.'{.*i

(o. 1.).

l)EÁKo\Áit (Verócze vni.). —
Ácsok, kömüvrsi'k és mások
\X\\). Kéményseprk IHP.Í.--

\l. szabók, csizmadiák, sz-
csök, varf^ák, fazekasok, szíj-

gyártók, rézmvesek, szr-
szabok, ácsok, kapa-készítk,

pokróczkészílók isiis. Sze-

keresek, var^'ák, patkó-ková-
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•csók. pékek, mészárosok, ká-

dárok, szappanosok, ötvösök,

molnárok, kerékgyártók, taká-

csok, lakatosok, asztalosok,

ácsok, kalaposok, viaszöntk,

féssök, esztergályosok, tímá-

rok, kmvesek, puskamve-
sek, sörfzk, keztysök, fes-

tk, rézmetszk,harisnyakötk,

m. tímárok, órások, sárgaréz-

mvesek, sarkantyusok, nye-

reggyártók, gombkötk, szita-

kötök 1838 (o. 1.).

Debreczen (Hajdú vm.). —
A csiszárok és sarkantyúcsinálók-

nak még Mátyás királytól és

anyjától Szilágyi Erzsébettl

kapott, de a Czegléd-utczai

tz következtében elégett czéh-

le veiét átírja és megersíti

i530-htin Szapolyai János. —
A kovácsoky csiszárok és lakato-

sok régi (M. és Szil. E.) kivált-

ságait megersíti János király

Í53i-ben. — A mészárosok u.

<L czéhlcvelét János király

i5S6-han és II. János külön

d564-hen. — Csapók Í5i3 és

iöW-hi'A. — A szcsök régi

kiváltságait, melyeket a város

adott, l.")r)8-ban Enyingi Török
l>álit és 11. a. évben E. J'örök

János földesurak megersítik,

újra kiadja í56*.9-ben II. János.

— A szcsök jí.O.^^-ben a régi

belyetl újat kapnak a várostól;

liátliory Zsigmond erdélyi feje-

del.ni megersíti és kii lön

kiadja ugyanazt J5S5-hen. -

A vargák cctöbb mint '200 éves))

((mesterségrl való régi levelét))

1555-ben megersíti Enyingi

Török Bálint, ugyanazoknak

1561-ben szabadalom levelet ad

E. Török János ; majd i570-

ben II. János. — A kerékgyártók

i589-hen kapnak a várostól új

czéhlevelet, i735-i\ú toldással

;

i500-hen átírja és megersíti

külön levélben Báthory Zsig-

mond. — A szappanosuk i599-

ben nyerik ; i642-hen adják a

körösieknek és kecskemétiek-

nek. — Kötélgyártók 1673.

(Mind a n. m., perg. eredeti,

külön-külön). — Szíjgyártók

i599 és 1738. — Kmvesek és

ácsok il80 M. T. — Czipészek

és n. szabók ((calcearii et sarto-

res germ. r. cath.)) i780 M. T.

(e. k.). — Magyar szabók 1735

(o. 1.). — Kalaposok 1817. —
((Penestici vulgo sertést-vágó

hentesek)) 1820. — Csizmadiák

1821. — Mészáros(3k 18 1. —
Asztalosok 1821. — Molnárok

1823. - Könyvkötk 1827. —
Kalmárok és kereskedk 1827.

— Festk 1817. — Kerék-

gyártók 1828. — Szappanosok

1828.— Kordovánosok és timá-

rok 1830. - Kovácsok 1831. —
Kötélgyártók 1832. — Ácsok

183C). — Kmvesek 183U (o.

1.). (Ld. ((A debreczeni kalmár

czéh)) (1715) ez. munkát, mely

szerint a XVII. sz. IC) czéh

volt ott. V. ö. Szcs ].

Dcbreczen tört.).
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IhxiéM) íH«»iil \m.). — Mt'-

síaiMMik IS-*S (o. L). — Mol-

iiartik a (lainasiiiakk.il ISII

4o. Íj.

|léM>i \ >"|Mon vin.i —
T.ika* ?Mik 1777 »n. iii.k

hl liioKK. DnicssciiinarUt

4 Sopron \m.K — Fazekasok

livtl) (n. m.> Kadarok 1717

E*.lerhá/y Milialylól (o. k.i.

Ken'ki:yarl«»k 1717 (e. k.l.

hl 1 1 V ilVmo- \m.». K-
iiiiií\es<*k. ladakrs/ilók. lakato-

>*»k. kerfkiryarl«»k, koxác^iiok,

káilanik. óríi»»nk. pfkok. s/.a-

lM»k. sziUikötók. s/.íJLryárl<'>k,

p, -• • -v;irl«»k. kalapnsnk. kö-

l' _ 'k. hnrhélynk. xar^íák.

c^iziiiadiák, tiinárnk. iimliiá-

rok. iiiéze«^kalíiCM»«iok. bál><ü-

lók és szcsök IH^4*2 (o. 1.).

Dktrek il*oz*»Mny viii.). —
Szal>«»k \7'M lóiul (ii. iii.).

h£VAVÁN\ A (lieVCS Mll.l.

KovncMkk. 111. liiiiárok. s/csök.

>zaliók, kcn'k^yárlók. csizma-

diák 1H-2IÍ (<i. I.).

hevKíSKn (\'osz[)niii vm.i. —
Csizmadiák é> \ai>rák 1768 k*.

k.). — Takácsok 1770 (ii. iii.>,

ia» ío. L). — Csizmadiák IS*25.

Szöirók lK->5 (o. I.).

fliÓH íPí»zsoiiy vm.i. I.d.

I)ió-ZKü (Hihar \iii.». — ('.^\/-

iiiadiák IK?? (o. 1.).

hoifR\ íVa» vm.). — Szabók

h'ttVlV — (!si/madiák I71N. —
Mnliiar«»k I71N (11. III.).

l)oiinvrMvv ^\'as viii.). —
Varuak ISI7 (o. I.).

holilinSnlx i/al.i \in.^.

Kovarsnk illS^h 1750 iii. iii.).

híUisiNv (domor \!ii.). —
KoxársdU \i\^V.\. \ aiifák és

limarnU /^VO. Mr«*zárosok

l(»:W.. Csjziiiaíliák 17o:{. —
Szaluik \7'M). íjiryailók

(faliri ralliapiillnres) i's lakájo-

sok líUn. .\v/lalos..k IS(íl

(o. 1.1. riinarok |N\.M. —
Csizmadiák \X'2'2 (mind o. 1.).

hoMHovÁK ('rolii.i \lll.). —
raz(*kasí»k 1747-licii kaptak a

doml)o\ári és kapn^N.-iriakkal

ctíyüll a lív. E'»h'rha/.yak )<>-

szá^ii;:a/.^al«'íjál('>l (e. k.) 1748

(rz. b. i.). — Szabók és s/fir-

szabók 1774 H'. k. M. I'.i. —
Szí-sök 1778 Imii a szakcsiak-

kal ('iíyíill a s/ckszánliakf't

veszik ál (c. k. M. T.i.

hoidx;. L«l. Unjdü-horiuj.

houoszi.ó(hárs-l»odroií vm.l.

- Takáí-'^ok 1818 (ii. iii.). —
Takársok IS|S. ^ Szabók,

csizmadiák, szcsök, szrsza-

b<'»k. kovácsok, lakatosok, ke-

rék üyárh'»k, ácsok, kádárok,

szljfíyárlók, asztalosok, sárgák,

molnárok, kötél«4:yárt<')k és üvc-

tícsck IKi-> (o. I.).

I)ono/sM\ (í'.son;;ra<i \ m.). —
Takácsok, szabiik, szúook é*i

mások IMI 7 ÍO. I.).

l)ÖiillÖK<)Z (r<>hl.i MII.).
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Csizmadiák, takácsok, asztalo-

sok, kerékgyártók, szabók, szú-

csök és fazekasok 1847 (o. 1.).

DöMÖLK (Vas vm.). — Csiz-

madiák 1761-ben veszik át a

rohoncziakét (e. k.).— Asztalo-

sok, kádárok, lakatosok, ácsok,

esztergályosok, üvegesek és

kmvesek 1836 (o. L).

DöMSÖD (Pest vm.). — Ková-

csok, lakatosok és mások 1821

(o. 1.).

DöRi (Sopron vm.). — Csiz-

madiák 1828 (o. L).

Dragotin (Vercze vm.). —
Ácsok, kmvesek, kémény-

seprk és mások. 1819 (o. 1.).

Drenovácz (Vercze vm.). —
Szörkapczakészitk, kádárok,

takácsok, szij gyártók és mások.

1819 (o. 1.).

Duna-egyháza (Pest vm.). —
Takácsok 1830 (o. 1.).

Duna-földvár (Pest vm.). —
Szabók 1703-ban a budaiak

1695. kelt lalin levelét veszik

át (1762. más.). — Csizmadiák

pecsétje 1711 s a kír. adomány

levél 1847-bl (ez. b. i.). 1847

(o. 1.). — Takácsok pecsétje

és czéh ládája 1725, czéhleve-

lök 1768-bói M T. magyar

másolat. — Szcsök a kalocsai

érsektl 1753. elkért czéh levél

másolata 1762. - Asztalosok

pecsétje 1751 és 1775, levelök

1828-ból. Kötélgyártók 1768

M. T. a pesti remek betoldá-

sával. — Német varga vagy

czipész czéh 1768, megersítve
1777. — Fazekasok az 1768-iki

kir. czéhszabály utánzata. —
Bognár és kovács czéh 1774. —
Molnárok egyik czéhiádája 1739

a másik 1779-bl, levelök 1828-

I. Ferencztl. — Szíjgyártók

1821-ben váltak el a ráczkevei

czéhll, 1822-iki pecséttel, s

1828. és 1851. czéh levelekkel.—
Ácsok 1837-ben kelt levéllel s

pecséttel V. Ferdinándtól (ez.

b. i.). — Ácsok és kmvesek
1837 (o. l.). — Kalapos czéh

1845-ben alakult, minden czéh-

levél nélkül 1845-iki pecséttel.

(Mind a ez. b. i. Hké Lajos

feljegyzéseibl.)

DuNA-PATAj (Pest vm.). —
Takácsok 1836 (o. l.).

DuNA-PENTELE (Fchér vm.).—
Asztalosok, kádárok és taká-

csok 1847 (o. l.).

DiJNA-RADVÁNv (Komároui

vm.). — Kalaposok 1825. —
Molnárok 1828 (o. 1.).

Duna-szent- gvörgy (Tolna

vm.). — Takácsok 1817 (o. 1.).

Dunavecse (Pest vm.). —
Szabók, szcsök 1817. — Ko-

vácsok, lakatosok és mások

1817. — Molnárok 1817. —
Csizmadiák 1822. — Takácsok

1824 (o. 1.).

Di'RAND (Szepes vm.). —
Molnárok, ácsok 1835 (o. 1.).

—
Ld. liéla.
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Ki»vK «Sopn»ii \m.i. Krrök-

;;v;irlMk. hikaloMtk t^^ ;i*«/Uilo-

M»k IS'i" lO. I.K

Er.Bi; illoiil vm.). — MészA-

n»-4ik IK>8 (o. 1.).

Ein.H (IIoxch mik).— Szabók

iiSr» n^:K IH. Károly mS-
iki privileiriuina, átir>a bciinc

HtMienárv László c^ri |»üs-

|K)k /i.V>-iki ki\ált«>úi:aí. hAjn;

l*iisz(ti-Szikszó, M(iklái\ Stifftj

és A'i"- 7rt/v". 7i/i<f»i<'*»', Alma-

'ftfari, i'.zetjU'il, ÍUikta^ Ft'lné-

tnrti, Tiit-kántf, Sztiivtn<k, Sze-

li't'zkf. limiitujozó és Szikazó

városólmn Ifvó szabó c/.óh szá-

mára. iiieiferó*.H\o /."iiPí, /.W/és

//*.'!í-bni |c. k.). Mé^/.iiíxok

a XVI. >7^ ine»;er^ítve 1701-

lM*n (e. k.». -- Kádárok 170!i

Le<»pnl(ltól (e. k.). — A»«zlalos.

e«»zlcruályos. lakatos, livejfesés

pii>kaiiives rzéh ciívütl \7'.V2

ie, k.). — Takúcs4)k 1733 III.

Károlytól (e. k.K ÍI*»iziii;nli;tk

1736 (c. k.>. — (jombUülk
1745 M. T. (e. k.). - Szcsök
1745 M. T. íe. k.). — Borbélyok

1765 (p. k.). — Német és m.

timárnk 1766 íe. k.). S/ör-

«./abók 1775 M. T. (c. k.i.

&.Mi\/\ L*\. Ihíiut-Efjfjházd.

I^M>Ri> (Békés vm.). Ko-

váciMik. kerékgyártók, szcsök
\HVJ (a I.).

Komfrl4'k'mift4ár. 17/.

Epkiuks (Sáros mii.). —
(lOiiibUóIk 1634-bcii .nljnk .»

lóc>rioUiick [c. U.). Kalmárok
a .WIII. században (c. k.). —
Szappanosok IS'M. Mészá-

rosok iSitl. — «Kcri»sktMlók

és poltraroU tái>nlali Kín.iII

sáLratt I8ir» (n. I.i.

Knr.si vaiíy Krcséiuf I Vlicr-

inc^yci hclysé«j^biMi és NÍdéUrn

lakó as/l.iiosok és kádárok

lHr» (o. 1.).

Kun (reliér \m.). Dunai

molnárok r» |)éUfk ÍM 7. -

( l-xiznwKliak, lakácsok, szappa-

nosok, kötél- és nycrefígyáilok,

kovácsok, asztalosok, Uá<iárok,

</.ab<»k és varinak I81.~» (o. !.).

Ki(si;ki JN \i{ (Nyitra vm.). ~
Szin-sok 1513, a írvöri kápta-

lantól t'onlít.-ivban. 1638-baii a

nyiliaiaknak kölcsönzik (c. k.)

1834 I. Ferencztl (ez. h. i. és

o. 1.1. Csizmadiák Hidít m.

e. Foii^'ách l'ercncz bibornok,

os/tcriroini érsek (rz. b. i.) ;

1690-ben kolrsönzik a körnH'ii-

dicklól a !iiony(írókcrékiekkcl

együtt (o. 1.1 : h>'.M-ben kapják

Na^^y-Me^y«'itól az ottaniak

szabályait (c. k.). Szrsza
bók Hellilcn (iáborlól nyeiik.

mc^er'iítve ez 1697-ben (n. m.)

és nfil-hen íe. k.). — íiomb-

kölók 1685-ben veszik át a

nagyszombatiakét 1599 bi é»

17
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1725-ben adják a nyitraiaknak

(e. k. és ez. b. i.). — Mészá-

rosok 1652-ben (líl. Férd. m.

ford.) kölcsönzik az oszlániak-

nak és 17()4-ben kapják Mária

Teréziáiul (e. k.). — 1820 (n.

m. és o. 1.). — Kovácsok i700

(n. m.). — Takácsok 701 és

171? III. K. (n. m.) 1821 (o.

L). — A czéhek általános sza-

bályai az államtanácstól : (dn

negotio cehalistarum emana-

tum benignnm mandátum))

1761-bl, latinul és magyarul

(e. k.). — Kerékgyártók és

kovácsok 1761 m. és latinul

(e. k.). — Szíjgyártók 1761 m.

és latinul az államtanácstól

(e. k.). — Vargák 17()1 ((német

városoké)) ez. a. és 1772 (e. k.)

;

magyar vargák 1824 (o. 1.).
—

Kmvesek, ácsok, asztalosok

együtt 177Í) (e. k.). — Szabók

1824 (o. 1.). — Kmvesek és

ácsok 1825 (o. 1.).

Eszék (Vercze vm.). — Ke-

rékgyártók 1710 (n. m.). —
Szabók 47i// és 1778 M. T. —
Szíjgyártók és szcsök Leo-

poídt(jl és III. Károlytól Í7i7

(e. k.). — Csizmadiák Í7i7 (n.

m.j. — Bocskorkészítk 1718

(o. 1.) -^ Kádárok 1720-baji

kapják Pécstl (e. k.). — Mol-

nárok 1721 (e. k.). — Szab()k

és goml)kötök 1750 (o. 1.).
—

Fazekasok Í75.9 M. T. (e. k.). —
Asztalosok és lakatosok együtt

;j Pozscga, Pécs és Vukovár

városbeliekkel együtt 1720 III.

Károlytól (e. k.). — Borbélyok

i772 (e. k.). — Vargák 1783

II. Józseftl (e. k.). — Kala-

posok 1818. — Kéményseprók

1819. — Mészárosok (vulgo

Fleischhacker) 1825. — Aszta-

losok, lakatosok 1826. — Haj('>-

sok 1828. — Kalmárok 1831. —
Molnárok 1831. — Kmvesek,
ácsok és cserepesek 1833. —
Halászok 1838 (o. 1.).

Esztergom. — Csizmadiák

i473 m. e. i496 (ez. b. i.).
—

Vargák 1496-híin kapják

Ulászlótól, 1569 és 1600-ban

megújítják ; i655-ben adják

a komáromi és ezek 1699-hen

a gyri és pápai vargáknak,

toldalékkal (n.. m.), a XVT.

századból a nagykrösiek nél

idézve (e. k.). — Borbélyok

1597 Örsi Péter kapitánytól

(ez. b. i.). — Szrszabók 1693

(töredék) 1732-iki kiadás (n.

m.). — Gombkötk i695 (n.

m.). — Vegyes czéh 1699 (n.

m.). — Mesteremberek (opi-

fices) 1699 (n. m.j. — Keres-

kedk 1705 I. József (ez. b.

i.). — Kádárok 1715 (n. m.).

Süveggyártók 1724 III. Károly-

tól (ez. b. i.). — Ácsok 1744

(n. m.). — Csizmadiák 1817. —
M. és n. szabók 1817. — Mol-

nárok 1817. — Kéménysej)rk

1819. — Mészárosok 1825. -

Szcsök 1835 és 1838. —
Hentesek 1846 (o. 1.).
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<«»ok. keróki:yarlók. Iak:ilt»«ii»k.

pii^kaniúxc^ck. k<»iiiú\e*»ok.ka-

iapiv^ok. «»iilók, HZíibók, OMZiiia-

diák. folók. babMilók. luulié-

lNi»k. liniarMk és fazekasok

IS 17 u*. Ij.

F\nn (Tolna vinj. - Taká-

«-M»k I8'.*5 KoNJicsok, ke-

ivkiíyarl«>k. ársok, csizina-

<liák, \aruák, szabók, szcsök,

>/ap|>jiiiosok IS41 (o. 1.).

KKiiéH-i;\Ai(MATii iSzathiiiai'

Mii.». Vetrye*» czéli 1610 m.

III. •. < !>i/iiia<liak. liinamU

I8*?7. Asztalosok. s/.al>ók.

re>tók. kovácsok, lakatosok.

kóinriNC«»ck. Nar&rak, szúcsök.

>zíjfíy.ni..k I83:{ (o. I.i.

I KllLl(MLG^K. Wyy*"* </éh

1813 (II. m.i.

FtKKTKiiEG\ (Bács-noílrotí

viii.), — Kovácsok, lakatosok,

írlk, szr>ök, szabók,

.-/ui -/.tb«»k, oi/m:icJiák. taká-

csok, kólélf^yártók é«» c^/\ov-

^alyosok I8*i<*» (o. I.).

Feketev.íhüs. Puerbach

I Sopron vm.l. — Szabók I.W.*

Béí-^tól veszik át (o. i.). —
K átjárok ós líil.*) ío. k.l.

KovácMik kerékf^yártók hV>*»

izr. E-lcrházy Miklóstól a kis-

iiinrUtniak mintájára (c. k. és

II. III.). — Acsok HmI íe. k.).

KéiKíi\iúz\ (Pe*»l vm.l. —
Ko\ác«»ok. lakatosok. a**ztalo-

«<t»k c> keicUnyarlnk ISOl. —
."^/abók, s/.íj^^arl^»k 1817. —
Takácsok 1817. Kt>vácsok ós

lakatosuk I'^l7. — Csizmadiák

ISI 7. — Szcsök ISI 7. -

Ácsok, molnárok cs kómNc-
sck 1811.

Fiii.KA i>/A'j)e> \m.). .Mol-

nárok, áí'sok 18.'t5 (o. 1.1.

Feinémeii. L(1. hfcr.

Fki.s(hii.\nva (Szallimác vm.).

Tímárok, szijiíNárl«»U, vargák

IS|.*». — Fazekasuk 181.").

Iú»\ ácsok, lakalosoK. késesek,

asztalosok. kcréky:\ ártók, kó-

téliíyáitók IS-?.'). Szabók,

szcsök, mészárosok 18*27. —
C.sizmaíliák I8?S m. l.i.

I*'i;i só Dn'ís (Pozsony \in.),

Szniiinltiáiiniile^yüíí.— Szabok

1776 M. !'. (e. k.). — Molná-

rok 18V>:í (o. 1.).

Fki.s-i,.\szi.ó, Ober-Losdorf

(Mosony vm.). A lékai ura-

dalomban a kerókiíyárlók és

kovácsok czéhc 17'.M (ii. m.).

FEi.só-i.KNnvA (Vas vm.). —
Mobiárok I7.s*.» lo. 1.).

1'ki.sö-i.ó (Vas várme«rye). --

Molnárok ós szabók ISI?

íí). I.).

l'Ki.sü-szii.MKnÉn (Hont mii.i.

Mészárosok IS*2S (o. 1.).

Fei.so-tótii-haka (Ilont mim.

.Mészárosok ISIS (o. 1.).

l'ii só-zsi MuiH (Honi \ in.). -

Mészárosok isis (o. 1.1.

17*
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Fenszaru (Jász-Nagykún-

Szolnok vm.). — Csizmadiák,

tímárok, szabók és mások 1817

(o. 1.).

Fericsaxcze (Vercze vm.).—
Fazekasok, szúcsök, csizmadiák

és mások 1819 (o. L).

FiLippovA (Bács-Bodrog vm.).

— Csizmadik, vargák, szíjgyár-

tók, szcsök, szabók, takácsok,

festk, kalaposok, kötélgyár-

tók, kmvesek, esztergályo-

sok, asztalosok, kádárok, kerék-

gyártók, ácsok, lakatosok, ko-

vácsok, szitakötk, üvegesek,

molnárok 1827 (o. 1.).

FoGARAS (Bereg vm.). —
Kéményseprk 1819 (o. 1.).

FoKT (Pest vm.). — Molná-

rok 1828 (n. m. és o. 1.).

Földeák (Csanád vm.). —
Szabók, szrszabók 1815. —
Csizmadiák, n. vargák és m.

vargák ú. n. cserz vargák

1815. — Takácsok 1817 (o. 1.).

Ld. Makó.

Földvár (Bács-Bodrog vm.).

Takácsok, asztalosok, lakato-

sok és mások 1818 (o. 1.).

Földvár (Tolna vm.). —
Molnárok 1828 (o. 1.).

Franvova (Torontál vm.). —
Kötélgyártók, szcsök, szabók,

szrszabók, csizmadiák,vargák,

kovácsok, lakatosok, kádárok,

üvegesek, takácsok, kémény-

seprk, mészárosok, szappano-

sok és szíjgyártók 1828 (o. 1.).

Futták (Bács-Bodrog vm.).

—

Szcsök, csizmadiák, kalapo-

sok és mások 1818. — Ková-

csok, lakatosok, kádárok, k-
mvesek, asztalosok, takácsok,

m. és n. szabók, csizmadiák,

harisnyakötk, kötélgyártók,

nyereggyártók, halászok, kala-

posok, timárok, festk, szíj-

gyártók, üvegesek, gombkötk,
m. és n. szcsök, molnárok,

pékek, viaszöntk, szappano-

sok, szitakötk, rézmvesek,
sarkantyúsok, ötvösök, bocs-

korkészítk, szrszabók, kerék-

gyártók 1826 (o. ].).

Füle. Ld. Cssz.

Fülek (Nógrád vm.). — Csiz-

madiák 1636 (e. k.). — Sz-
csök az 1640-ikit 1672-ben köl-

csönzik a beszterczebányaiak-

nak ; 1656-ban kapják a lo-

soncziakkal együtt újra Wes-
selényi Ferencztl (e. k.). —
Szabók 1674 Lipóttól, a meste-

rek 1699-iki névsorával (e. k.).

Fülöpszállás (Pest vm.). —
Takácsok, szabók, szcsök.

1817. — Csizmadiák 1823

(o. 1.).

Füzes-gyarmat (Békés vnL).

Timárok, csizmadiák, szcsök

1828 (n. m. és o. 1.).
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«ivt'»iHi«»i , VcnV/r \iii. .

>/.'.rk ij»oz;i-rsÍMálók. kii«larok,

: - 'k. s/ijirvarlók ós inasok

liAKovA (Bács-IUnlro^ vm.).

Kovaosok. kcrókvrvarlók.

»••»/!•ara Ivosok. a>/.lalnsok, ka-

tlarok. külollívartók. harisnya

kólók, takácsok. szalKtk, s/ú-

cs<»k, vargák, csizmadiák IS*.^'>

lo. I.).

ítAi \NT,\ <l*o/.sony vm.). —
Csizmadiák 1723 \n. m.); u. az

Sempic varosai ól az Esler-

hazyak mcgcrósílésével, a me-

gyélól kiadva (ez. b. i.). —
Szabó és czipész czéh 1815 a

niciívélól (ez. b. i.i. - tSor

czch» (vegyes czéh ?) 1815 (ez.

b. i.).

(•AI.GÓCZ (Nyilra vm.).

S/abók Nagyszomballól veszik

al I.V>S-ból lóliil; ffi51, 1686

<a. \.y — Vargák I.V.íV? gróf

Salm tivulalól (n. m.). — La-

kai OS és asztalos czéh Í.VA9

{a. I.). Fazekasok HV35-l)en

kapják Nagyszombattól az ó

l.ViV'-iki szabályaikat (e. k. tó.

Inb. — Szabók H'i.M. átveszik

a nagyszombatiak I.V>H-iki sza-

balynil (n. m.). Szcsök 1667

ben kapják í*ozsí>nylól (n. m.).

h'>7l-l>en adják a nagy-
' ^ iniaknak lólúl e. k. —

» ...kotok H»s„> (lót) 1700

(mindkett n. m. ). Tak.K>ok

I7'.U (e. k. lói). Csizmadiák
ll(i:i í (n. m.>. — Més/anísok

1711 (n. m. tóit. Kalaposok

IKU (o. I.).

c(ÍA( sniNczKi, (iaáince (Ve-

röcze vm.). - Ács, kmves,
kéménysepr czéh és inalok

IM'.» vo. I.).

liNKznA (Szepes vm.). —
Molnárok, ácsok ISiC) (o. I.).

(itnczK (\'as vm.). — Csiz-

madiák 1817. -Takácsok ISP.l

(O. I.).

(íesztes (Komárom vm.). —
Csizmadiák 1767 (e. k.). Ta-

kácsok 1771 (e. U. Maria Tc-

róziától). —Vargák 1774 (e. k.

Maria Teréziától). - Takácsok

i.s;í'.> (o. 1.).

(iiiszröcz (Hars vm.). — Ld.

Aranyos-Maróíh.

(ioui<;z\. Tiiropolyai helység-

ben lakó szabók, íivegesek,

asztalosok, lakatosok, ková-

rsok, ((szrkapr/acsiiiálók)), la-

kácsok, kereskedk, vargák,

szíjgyártk, szcsök, tímárok,

kordoványosok, mészárosok és

kmvesek 1846 nntf;i/arúl

(o. I.).

GoujÁN (Verczíí nui.).

Ácsok, kmvesek, kémény-

seprk és mások lMl'.» ío. I.).

(iöDöi.i. (Pest vm.). 'Ta-

kácsok 1H'>|. Szabók, csiz-

madiák IKV.I (o. l.).

(joi .Mcz. Ciölniczbánya (Sze-
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pes vm.). — Szabók 156()-iki

másolatban, 1770 M. T., 1833

I. Ferencztl. — Asztalos, laka-

tos és üveges czéh 1640 III.

Ferdinándtól, 1730 és 1780-iki

másolat. — Csizmadiák és tí-

márok 1706 régi, 1833-ban I.

Fer. — Szcsök 1813, a hely-

tartótanács általános czéhsza-

bálya. — Kovácsok 1833 1. Fe-

rencztl. — c(Acs, bodnár, mol-

nár és kerékgyártó czéh)) 1833-

ban (ez. b. i.). — Ácsok, mol-

nárok, kerékgyártók, kádárok

1834 (o. 1.). — Kovácsok, sza-

bók, vargák 1833. — Mészáro-

sok 1834 (o. 1. és ez. b. i.).

GÖMÖRMEGYE éS HoNTMEGYE.

—

Ácsok és molnárok együtt 1670

és 1698 Lipóttól (e. k. és ez.

b. i.). — Molnárok és ácsok

1696 (n. m.). — Asztalosok és

molnárok 1698 latin és magyar

(a. 1.).

Oöxcz (Abaúj-Torna vm.).

Vargák 1822. — Gubások 1837

(o. 1.).

GöNY (Gyr vm.). — Mol-

nárok 1770 (e. k. Mária Teré-

ziától).

Gradina (Vereze vm.). —
Kovácsok, lakatosok, ácsok és

mások 181Í) (o. 1.).

Gyaíimat (Gyr vm.). — Ko-

vácsok, kerékgyártók, vargák,

kádárok, szabók, ácsok, sz-
csök, esztergályosok, csizma-

diák 1825. — Takácsok 1827

(o. 1.)

Gyarmata (Arad vm.). Kádá-

rok, kovácsok, lakatosok, ke-

rékgyártók, asztalosok, szabók,

vargák, szappanosok, esztergá-

lyosok, takácsok, kmvesek,
üvegesek, kötélgyártók, pékek,

ácsok 1828 (o. 1.).

Gyepü-füzes vasvármegyei

helységben lakó kovácsok, ká-

dárok, asztalosok, szabók, var-

gák, kmvesek és fazekasok

1846 (o. 1.).

Gyerk (Hont vm.). — Mé-

szárosok 1828 (o. I.).

Gyoma (Békés vm.). — La-

katosok, kerékgyártók és má-
sok 1820. — Csizmadiák, tí-

márok 1821 (o. 1.).

Gyorok (Arad vm.). —^Ácsok^

pékek, szcsök és mások 181 V)

(o. 1.).

Gyöngyös (Heves vm.)' —
A mészárosok czéhlevelét i408-

ban megersíti Rozgonyi István

(eredeti hártya oklevél n. m.).

— Ugyanazokét 1498-han meg-

ersíti Bélteki Drágfi Bertalan

erdélyi vajda (eredeti hártya ok-

levél n. múz.). — Csizmadiák

1743 (e. k ). — 1744, 1817 (n.

m.). — Kerékgyártók, kovácsok

együtt 1769 (c. k.). — Takácsok

1769 M. T. (e. k.). — Gomb-
kötk 1770 M. T. (e. k.). --

Asztalos, csiszár, lakatos, szíj-

gyártó czéh 1771 (e. k.). —
l^orbélyok 1771 (e. k.). — Mol-

nárok 1773 M. T. (e. k.). —
Vargák 1776 M. T. (e. k.) —
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Me^/u^o^ok 1780 il. Jó/mOúI

M-. k.». — Pos/ltSesinákSk 1780

M. T. íe. k. irií'.^-iki másolat \.
—

Vcüiik. kfaraiíók és kóinúvc-

>ek ffryüll 1782 u». k.L — Ta-

ka<*sok IS17. l.akalosok,

^/ljt:yarlók rs pu^kamÚNOsck
|s|7, — M. var^ak ls!7. -

Siahók. szrs/ahók. >/rsük
lsl7 < si/.ina<líak ISI7. —
Poszt Orsi naiók |S|7. Ková-

csaik, szekoresfk ÍM 7. — Mol-

nárok IMS. Kóuiövesrk.

á<*sok. kófarai^k lf<lS. — Ke-

roénys<^prók \^\\K — Arsok,

kadarok IN*?*'. Kalaposok

|f^>|. _ Tímárok 1S>1. Mó-

"•zárosoL 1 .*<,?•> (o. 1.).

(i\<»NK (Tolna vm.í. Ta-

kácsok IM.V, Kovácsok, la-

katosok és mások ISI.*).

Szabók, rsizmatliák, n. vargák

ISI5 (o. 1.1.

<lvM íCivór vm.l. — Taka-

csok I"»l.'í (rz. I>. i.». Faze-

kasok 1633-l>an kapják a po-

zsonyiakét l5<»'.M»l és adják

akkor Vácznak. 1692-bí'n pedig

l^^zckesfehérvárnak le. k.). —
l'aszománlosok 1636 (n. m.). —
Kötélverk H*»i{7 (c. k. ) Mans-

fí-ld gróftól U't'tH in. m.). —
Szal>ók f/íViS-han; a m. óváriak

kapják a gyriek mintájára

III. IVrdinándtól (e. k.). 1742

te. k.;. 1746 l»an a szrszabók-

kal együtt .M. 1*. le. k.), —
MéftzároAok 1fi4í) (n. m.). —
^iombkötók 1661-ben adják a

konKirotniaivMaiv in. ni.).

.\s/tal»>«»MU h»7rMe. k.i. Znb-

honyesinálók HV.!.'* (e. k.^. —
Molnárok nz egész megyére

1719 II! Karoly (o. k.). Ke-

rékgyártók és kovácsok az

egész megyében I7\?r» (e. k.

magva nd rs luineírd; a vá-

rosi kerékgyárlók 17 IS M. T.

ir. U.i. Kádárok I7.U. ve-

szik ál .1 komáromi! h'i."»7-l)ól

(e. k.). Magyar laka!o>t»k

f7í4. — .Ntniel Íakal()S(dv 1711

,0. k.). — Takársok 1717 M. r.

(e. k.). K(v.lysük 17r>.~He. k.

és n. m.). Szíjgyárlók I7rd

M. T. (e. k.). — Szcsök 1765

.M. T. (e. k.l. Csizmadiák 1765

(e. k.). — Hoil.ély.>k 1765

(c. k). Ilarisiiyakolk I77(">

M. T. (c. k.). — Vargák I77l>

(6. k.l. - IVkek Isi:,. - Fa-

zekasok isl.*). — Tímárok

Isi 7. — M. vargák és kordo-

ványosok IS|'.). N. szabók

Is-.>:í — M. szabók isv?."). - -

Mészárosok IS?(). — Magyar
limárok ISI.",. - l Iczakó-

rakók. cserepesek IS 17. (o. 1.).

(lvoi«Kí)\\ (Tolna vm.). —
Takácsok ISI'.Í. (!sizma<liák,

kerékgsárlók, kovácsok, var-

gák, esztergályosok, kádárok,

szatiók, asztalosok, lakatosok,

molnárok és kmvesek ISir»

(o. I.).

(ivöii-szi-MÁHioN (l'annon-

halma). Vargák 1681 (a. 1.). —
Szabók 1697 ben ka[)j.ik a gyó-
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rit 1568-1613-ból (e. k.). —
Mészárosok 18'?7 (o. 1.).

Gyr-sziget (Gyr vm.). —
Takácsok 1747Penyed (=Piny-

nyéd), Révfalu és Pataháza,

püspöki birtokokkal együtt M.

T. (e. k.). — Csizmadiák 1767

(e. k.). — Szabók és gomb-
kötk 1775 M. T. (e. k.). —

Német vargák 1775 M. T., ma-
gyar czéhszabályok (e. k.).

Gyöngyös - püspöki (Heves

vm.). — Posztó-csinálók 1817

(o. 1.).

Gyula. Ld. Békés-Gyula.

Gylrgyancze (Vercze vm.).

Ácsok, kmvesek, kémény-
seprk 1819 (o. L).

H
Haczfeld. Ld. Zsombolya.

Hajdú-dorog. — Csizmadiák

1832 (o. 1. és ez. b. i.). — Ková-

csok, kerékgyártók, kmve-
sek, szcsök, asztalosok, laka-

tosok 1840 (o. 1.).

Hajdú-nánás (Hajdú vm.). —
Kovács, lakatos, asztalos czéh

1836.— Csizmadiák 1839 (o. 1.).

Hajdú-szoboszló. — Ács, la-

katos, kerékgyártó, kovács,

üveges, szcs, fest mester-

emberek 1830 1. Fer. (n. m. és

ez. b. i.). — Asztalos, lakatos,

kovács, kerékgyártó, ács, mol-

nár, üveges, fest, szcs együt-

tes czéh 1831 ((). 1.).

Hajós (Pest vm.). — Ácsok,

kádáiok, kovácsok, lakatosok,

kerékgyártók 1841 (o. 1.).

Halas (Pest vm.). — Taká-

csok 1817. — Szabók, szcsök,

csizmadiák, szíjgyáitók, gomb-
kötk 1817. — Ácsok, lakato-

sok 1817. — Kovácsok, bod-

nárok 1817 ((). 1.).

Handlova (Nyitra vm.). -

r.sizmadiák H').")(') (n. m.).

Haraszti pestmegyei hely-

ségben lakó molnárok, sütk,

kerékgyártók és kovácsok 1847

(o. 1.).

Harka (Sopron vm.). — Ko-

vácsok és kerékgyártók 1839

(o. 1.).

Hatvan (Heves vm.). — Csiz-

madia, szabó, szíjgyártó, szcs,

varga mesterek együtt 1760

(e. k.). — Csizmadiák, szabók,

szcsök és mások 1817 (o. 1.).

Hédervári uradalom (Po-

zsony, Gyr és Mosony megyé-

ben. — Takácsok 1819. —
Szabók 1819 (o. 1.).

Hegyes (Bács-Bodrog vm.).—
Kovácsok, takácsok és mások
1815. — Kéményseprk 1819

(o. 1.).

Helytartótanácsi rendelet :

Vegyes czéh 1805 (n. m.).

Héthárs (Sáros vm.). —
Ácsok, kádárok, szekeresek

1838 (o. 1.).

Hetye (Vas vm.). Takácsok

1829 ((). 1.).

Heves és Küls-szolnok vár-



'2Gr>

megvc Négyes ctéli 1780

fii. ni.i.

HiHRK (Lipló vin.'. Foj-

tók is-ítí <o. I.).

1 1 locr.Ki T leinc^mogyci moztV

vani-^ban lakó lakíics. kovács,

kölélgyaiió. as7talo>. káilár.

r*»ylt»rifalyn«i. •i7crfe*»ló. ktM'^k-

i^yartö. «czipóvarró». varga,

^/.ibó. kala|x»s. süló. bi>rbcly.

ba«l<tgos, >7.<*s. lakatos, nyereg-

gyíiiló. fa/okas. s/.örszabó. kó-

mve«». ac«i. konwküló. sárga-

rezmvc>. báb>ul. órás. féss,

szila-, arany- és ezüshiu'ivt's.

tkolompárt. üveges, rézmves,

<*7«izmailia. szappanos, piiska-

múves é> bórgyárló inesler-

eiiiborek \^\i\ m. I.i.

HinKi;Kt r va-várint'gytM hely-

ségben lakó vaiga niesU'rek

IH47 (o. l).

lliDEGKi T (Veszprém vm.). —
lakatsok \^2:i (o. I.).

Ilon-MKZVÁSÁIUIKI.V lí'son-

gnnl vm.). Szabók 1732

ui. ni.). — r.sizmadiák 173g

<n. mj és líCií) (o. I.). — Sz-
csök 1768 M. T. (e. k.) és ls:v>

(o. Ij. — Takácsok 1773 (c. k.)

és iHír) lo. I.i. — Szabó, szr-

>zabó é*« paplano«> rzcli 1776

inag^i'arok és németek M. T.

ie. k. 1. Asztalos, lakatos,

kerékgyártó és kovács mesle-

rc-k 1777 (e. k.). — Kerék gyár

lók |M|.'> (n. m. é*» o. Ij.

Kov.ir^ok Ixl.'i. Mfilnárok.

ái-Nok lí<\.>(». -^ 4i('serzö vaigáK»

bv»*.\ Szrs/nl)ók IS?;Í.

Ácsok l^.ii. Kalap(tsíík

IS-4r>. -• «(ierencsér moslercku

Iíil7 (o. I.).

llónsÁ«;(Húcs-no(ln»gvm.).

—

Kmvesek, ácsok, asztalosok.

l.lU.lln^<»k és niM^nk ISIS.

Hor»»korUészilol\, UalajMisok,

papsüvcgkészílók. viaszon! ók,

szappanosok, harisnyakészílók.

takácsok, ácsok, kovácsuk la-

katosok. k(»rékgyárl<»k. kádá-

rok, üvegesek. e>-/leig.ilynsnk.

luídogosuk. sarkaiilyúvnU lS?r»

(o. I.).

lloi.ics (Nyilra vm.i. M(d-

nárok \i\7i\ l(»l, a sassiniakkal

t'gyüll Lipííllól (c. k.). Csiz-

madiák 1732 n\ k.). Mészá-

rosok 17r.> M. T. (0. k.). —
Szalx'ik 1769 M. !'. in.iíív.ir és

német (e. k.). — l'azcU.i^. ha-

risnyákul 6, takács, Icgyvcrké-

szító, késes, zsákcsináhV fcstó

molcrembcíok. mind anabap-

tisták, a szoljoli>li és síis-

siniakkal egyíiil 1770 (e.k.).

Szcsök 177r) |('»| (II. m.i.

Homo.nna (/eiMph'íii \m.). —
BíMliiándx HWiMíol lói. — Sz-
CHÖk jí'f^yzö könyvének löre-

dékr i7ur>-hoi lotúl {(•/.. 1). i.).

Hont- vÁiiMiK.YE. (iömörrel

együtt. - Ácsok és molnárok

1670 é^ 1698 íjpóltól (e. k.). —
Molfi.iiok 1773 (n. m.).

ll(.ii(.<»s (í !vfiiií/i;'id vm.). —
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Takácsok, kovácsok, kádárok,

ácsok, szabók, csizmadiák 1837

(o. ).).

HoRME (Hornya, Trencsén

vm. ?). — Szcsök 1714 tótul

(n. m.).

HoRxsTEiN. Ld. Szarvkö.

HöGYÉsz (Tolna vm.). —
Varga czéh 178? M. T. (e. k.). -

Takácsok 1835. — Kmvesek,,
ácsok, cserepesek 1835 (o. 1.).

HuszT (Máramaros vm.). —
Csizmadiák 1682 (a. 1.). — Tí-

márok, csizmadiák 1831. —
Szabók, gombkötk és más
tizenegyrendbeli mesterek 1835

(o. 1.).

Igal (Veszprém vm.). — Ta-

kácsok 1723 (n. m.).

Igló (Szepes vm.). — Sza-

bók 1550 (n. m.). — Kémény-

seprk 1819. — Ácsok, molná-

rok 1835 (o- 1.).

Ikva folyón (Sopron vm.). —
Malomtartók és molnárok 1841

(o. 1.).

Illava (Trencsén vm.). —
Takácsok a trencsén iektl köl-

csönzik 1607 tótul (ez. b. i.). —
Csizmadiók iOöO. kapják Po-

zsonytól (n. m.). — Szabók a

nagybicsci czéhtl kölcsönzik

1()68, tótul (ez. b. i.).

Illók. Lásd Szerem- Újlak,

India (Szerem vm.). mez-
városban lakó kerékgyártók,

asztalosok és egyéb mesterek

czéhkiváltsága 1835 (o. l.).

Ipo í.Y - PÁ szTÓ, Ptíszek, J ^alást

(Hont vm.). — Mészái'osok

18-28 (o. l.j.

IpoLY-sÁG (Ilont vm.). —

Csizmadiák, vargák 1821. —
Mészárosok 1828 (o. 1.).

Ipoly'-szakállos. Lásd Sza-

kállos.

Ireg (Tolna vm.). — Takács

czéh 1768 M. T. mellékelve az

esküforma (e. k.). — Kézm-
vesek czéhszabály-tervezete a

jelen század elejérl (o. l.).

Ireg (Szerem vm.). — Min-

denféle szabók, gombkötk,
csizmadiák és mások 1818

(o. !.).

Irsa (Pest vm.). — Szabók,

szcsök 1832 (o. 1.).

IszTiMÉR, Balinka és Kuli

(Fehér vm.). — Kádárok, ko-

vácsok, asztalosok, kerékgyár-

tók 1843 (o. 1.).

Iván (Sopron vm.). — Ko-

vácsok és szabók 1797 (e. k.).

IvÁNOvczE (Vercze vm.). —
Ácsok, kmvesek, kémény-

sepr és mások 1819 (o. 1.).

i
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J\K<>ii\iMV •Ju'*/ N.ii;\l\un

S/(»liink \iii.>. Ko\ái'««t|\. \i\-

ka(o<Mik. koivk^vöil«»k é*i rtr"«iok

ISÍ.'i. — (Niziiiiidiák. «»7.{il»»k.

szíic^k IS:iO {ti. l).

í WKOX AíV { nar**-Ho(lrog \ m. ».

r.lkár-.ok IS"*?. KnNji-

r»M»k. keivkjjvarlök. köleluvár-

lök. >Z5il>ók. szúrniuk. fsÍ7.niíi-

(iiák. á<'M»k. köiiixeM'k, ká-

dárok 1S41 ((>. 1.).

Jánosiivzv (Va»4 vm.),

r.«.izina(Íiák 1701 <c. k.». M.r^

II. •»zr-»/aL>«»k 1780 M. T. u\ k.i

1886 (o. I.). lakársok 1780

M. T. (C. k.) I^<•>»> (o. I.).

Jász-apáti í Jász - Nagykún-
.Szoliiok Mii.i. Takáfsok

|N|7. - r.«.izinadíák IS17.

Vt'kony szabok, >zrszab<'>k rs

*»zúr«ik 1SI7 (n. I.).

Jász-bkrény (Jász-Nagykún-

Szolnok vm.l. — Szabók rs

•-zrnwök 1737 III. K. (o. I.». -

Vandák é«» tíiiiárok rgyiill 1764

M. T. ic' k.). — .Szabók, s/fii-

>znlx'ik és szúrsök 1767 .M. T.

IC. k.). — C*»iziiiadiák !xl7.

—

Takár-ok 1SI7. — M. límárí>k

Ixl7. Kovár»»ok. kerrk^yár-

lók IM7. Vrkoiiy ós szár-

•^zabi'ik IH17. Lakatosok.

ársitk, üvegesek és sarkanlyú-

-ok IHI7. — .Szrsük |H17.

(o. |j.

Jás7-i.\iiánv (Jász-Na^ykúii-

.*^zoln<»k \fii.j. — N'i'korív ^/a-

bnk r- iiia»»nk |S|7. I.'ilvá-

i*>ok 1SI7 (o. I.).

Jas/kn (Zágráb mii.). — Ko-

xársok. lakatosuk. >/.t'gUn\a

••sok ((*la\arii). puskamNCsek,
aszlalosnk. kiM-ékgyárlók. ká-

dárok, inoliiáiiík. mr<zái'osok^

tiinai'nk. s/.;ib»»k. ^/.ürs/.abok,

vargák, rsi/madiák. szörkap-

rzakészflük, l.iká<*»«ok. goiiih

kötk, iixr^esrk. r.i/eka>ok

/«V/í (lalimil). Igyanrvak :

u./fi.s:/,7/ mr/\ái"osl>aii i/ágráb

Mii.l lakó lakatos, s/.(»or,-,,,j|i;il,,^

IMiskamvcs. asztalos, kerék-

gyárlo. kádár, s/.abo, ihcgos,

varga, goinbköl <'s s/cs
mcstcroiiihcrok 1846 iii.ii^'^y.iii'il

(o. 1.).

Jász- kiséh (Jász -Nagy kúii-

Szoliiok Mii.i. (^isizinadiák, sza-

biik, szíirsök isi'.). Ková-

rsok. lakalíísnk. k('rrkf»yái't(')k,

ársíik lS.'i.") (o. 1.1.

.lÁsz-Miii \i.YTKi.KL ( Júsz-Nagy-

kún-Szolnok MII.). — Szwrsók,

s/abiík, csizMiadiák, k<)\ á(>-nU.

kerékgyártók, lakársok iKi.V

(o. I.).

Jász('» lAb.iiij \iii.). Mc-

szái'osok 1629 11. l''er(liiiáii(ll(')l

(II. m.). — Szcsök 1(i37 a pré-

post sági ól (r. k.). I'azckasok

1712 III. Károlytól (o. 1.).

Lakatos. krrékgyárl<'). ko\ács

rzéli együtt MíMzcnzéllcl 771^

a jász<'»i prépostságlíd («•. k.i.
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Jobbaháza (Sopron vm.). —
Kerékgyártók, kovácsok, asz-

talosok 1827 (o. 1.).

JoLsvA (Gömör vm.). Ková-

<*sok i584 br. Herbersteintól

(n. m.). — Szabók 1609 II.

Mátyástól tót ford. (o. 1.) ugyan-

<-sak 1609-bl magyarul Wes-
-selcnyi Ferencz 1059-iki meg-
ersítésével (e. k.). — Fazeka-

sok l()09-bi II. Mátyástól tót,

1617-ben Szécsy Györgytl (e..

k.). — Takácsok i609 11. Má-

tyástól és 1620 tótul (n. m.). —
1623 tót, Murány várában kelt,

1656-ban Wesselényi Ferencz

megersíti (e. k.). — Posztó-

c-sinálók 1609 II. Mátyástól,

tót fordítás (e. k.). — Szcsök
1628 II. Ferdinándtól (e. k.) és

1815 tótul (n. m.). — Vargák

í6'48-ban kapják Kmsától (e.

k.). — Csizmadiák 1658-ban

kapják Kassától (e. k.). — Laka-

tosok 1666 tótul (o. 1. és n. m.),

l()78-ban kapják a kassai ta-

nácstól (e. k.). — Mészárosok

l(í69-ben kapják Beszterczehá-

nyától az 1609-iki szabályai-

kat (e. k.). — Gombkötk
1705-ben kapják a kassaiaktól

(e. k.). — Féssök 1796 tótul

(n. m.). — Kötélverk 1801-iki

czéhszabályai tót (e. k.). —
Festk 1817 (o. 1.). — Szíj-

gyártók 1832 (o. 1. és n. m.). —
Szrszabók 1838 (o. 1.).

—
Asztalosok 1840 tótul (n. m.).

—

Kalaposok k. n. tót (e. k.).

K
Kabold, Kohelsdorf (Sopron

vm.). — ((Vegyes czéh)) 1654. —
Vargák 1756 Esterházy Pál és

Antal herczegtL — Fazekasok

1757 (n. m.).

Káld (Vas vm.). — Csizma-

diák 1817. — Takácsok 1829

<o. 1.).

Kalocsa (Pest vm.). Csizma-

diák 1737 (n. m.), 1773 (e. k.),

1822 (ii. in. és ez. b. i.). — Sza-

bók 1741 (ii. m.). — Szabók és

szrszabók együtt 1766 M. T.

<e. k. n. m.) és 1822 (o. 1.).
—

Takácsok 1744 (M. T. c. k.). és

1822 (o. l.). Zászlajuk megvan
-'j templomban (ez. b. i.j. — Fa-

zekasok és korsósok 1817 (n. m.

és o. 1.). — Kovácsok, lakato-

sok, asztalosok, kádárok, kerék-

gyártók 1819 (n. m. és o. 1.).
—

Szíjgyártók 1822. — Kémény-
seprk 1819. — Szcsök 1822

(o. L). — Összesen 9 czéh

volt legutoljára e városban (ez.

b. ..).

Kámzsa. Ld. Nagy-Kanizsa

és 0-Kanizsa.

Kaposvár (Somogy vm.). —
Szabók 1568 1613, 1690-bl la-

tin és magyar (o. 1.). — Taká-

csok 1735. — Fazekasok, a

dombóvári és ozoraiakkal e^yüil

1747, gr. Esterházy jószágigaz-



^'alójálól u\ k.». — Takntsuk lal. S/nl»nk 1712. Szü-

I7:C>. K»Muén\«»cprAk ISl'.í rsök 1713 lii,'. l'MtMhá/\ Pál-

,,,. I.i. 1«>I. - ('.si7.inn«lijik 1713. iMiml

KAiMmNCZ-\ illol»»\ar-Kürü^ e. k.).

\iii.i. Takartok I7;?.*» III. K. K\n\n i.^^nmntiN \m.i.

i\ k.i. \í<VJ M». 1.1. bikulo- S/nhnk 1748. Tjikii.Hok 1748

Mik. rsi*^7.árok (^Imliatoix^s scu (ii. lu.).

|>«»lit»nc>t. v/iJ4r\iii(ö|<. iiyi>i*cg- K.Mtr./.ví; (.lász- Nnp:>kún-

i;\ártók. öl\ö»»ök. ^ziirsök «'^s Szolnok vm.). uK^^ycsüll

av/.lulo«»ok egwiU IHkH (M. T. iMuipar »/rln> 1817. uVo^rves

í\ k.i. -- (ioinbkölók é*i fnzo- v/rU» 1817 :\ (ll». in. m.).

ka«'t»k 17tiS i.M. I'. o. k.í. \l.»ln;irok, íiook r^ f;i/ok;i>oU

Kula|)oM»k \HVX M. r^ n. ISI7. -- Csizina<liák. líniinok

-/abók, s7.i>zabók rs fi^oinb- IHI7. — Szrsök, szabók, szíj-

kolók IHI»». — Csizniailiak r< t?várlók stb. IH17. Lakalo-

kiirdován-kr^-zilk \S\\i. Ká- sok, ársok slb. 1817 m. l.i.

ilárok. ken*k^\arl«'»k. .ir^ok K.xuoi.YVÁn (Zá^náb Mn.l ^z.

-Ib. \^\\K Mr«-zaro<ok. pó- kir. városliaii lakó kovj'us, la-

kék. m«»lnárok slb. \H\\K kalos. ivz-, czüsl-, piiskaiii-

Szlji:>árlók. kvárunk >lb. ISI'.Í ves. bíulogosrssárgarrzinüves.

Ml. I.i. (dznn'ivrs)) rzíni alalti czí'-Ii

Kmtszina ( Háí-s vin.j. — kivállságai ISH'i (n. I.)

Mr'^zani-ok. lakársok. kova- Kassa (Alíaiij-rorn.i n ni.). —
••«ok. lakabisok. keivkgNárl«»k, Legn'g ibbrzrliszabály ail(nii ni

-

«-zfjp\ ártók, kötélgyártók, sza- egy \'^) Iii07-tól a Nárosi lo\rl-

bók. szi>zabók. »«zúrsök, csiz- tárból ívszbcn közölte s kö-

ina«liák. kádárok, a^ztabisok, zölni f<»gja a Toi-hMicInii Viw-

\ia«»zöntk. fc-tk. ^/aj)pano- ban ilj. Kkmknv í,\.ins. Lásd

Mik. gondikotük. fa/<»kasok. ninnkani 10.. '}{\. ^ll». lapjain.

halá«*zok. ársok. oztíTgályo- A föls ni. o. — ini'izenni level-

eik, kalaposíík. prkek 1834 Lírában lévó mintegy :V2 czéh-

(n. m. €^» o. I.). levelel kiadta rs isniertelte dw

Kaimv.ui (Sopron vni.). — TÓTn Löhivrz a kassai íögyni-

Hogiiárok. koxáiMik rs laka- na<iniii iHs;, s<,-iki rib'sílójr-

loeik cg\ úti 1669-ben N e-zik át ben iU\. rrtekczoeni '20. stb.

a kere«»zlúriak l*i.'>7-ikí rzéh- lapjaim. A fvárosi levéltárak-

•>/abályaiL Takartok ró- ban a következk lalálliatók:

gebbi •izabál\ai leSl-bm inrg- Lakatosok 1631-Ikmi a«lják sza-

eró*»ítve hg. E*»lerbázy Pál ál- bályaikat a í««í/íí'Aie/cneA' (a. l.i.
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— 1668-]»an adják a jolsvaiak-

nak (e. k.). — 1675. (o. 1.).
—

Kádárok 041 (n. ni.). — K-
mvesek 1600—1700 (n. m.). —
Kmvesek és kfaragók 1815

{o. 1.). — Mészárosok 1614

(n. m.). 1822 (o. 1.). — A var-

gák szabályait i6*48-ban adja

-a várostanács a joUvaiaknak

(e. k.) 1840 (o. 1.). — Csizma-

diák 1658. kölcsönzik a jols-

vaiaknak (e. k.) 1720 (n. m.)

1735. 1837. (o. 1.). — Takácsok

1665-ben adják a rimaszomha-

liaknak (n. m.) 1697 (n. m.). —
Gombkötk 1669-ben adják a

kisszehenieknek (o. 1.). il05. a

esetnekiek és jolsvaiak részére

{e. k.). — Puskaportör czéh

1694 (ez. ]). i.). — Kovácsok

1707 (e. k.). — 1 estk 1715

Lcsével stb. együtt (e. k.) 1815

<o. 1.). — Szabók 178 (n. m.);

német szabók 1829 (o. 1.).
—

Szcsök 775^2 (n. m.). — Tí-

márok 1766 (e. k.). 1838 (o. 1.).
—

Pékek 1815. — Ácsok és mol-

nái-ok 181(). — Lakatos, órás,

puskamves czéh 1817. —
Szappanosok 1817. -— Kalapo-

sok 1818.— Aszlalosok 1821.—

Kabnárok 182(). — J^ézni ve-

sék 1829 (o. 1.).

Kecskemét (Pest vm.). —
Szappanosok 1642-ben kap-

ják Dchrcczenlöí Nagy-Krössel

együtt íe. k.), 1665 (n. m.). -

Szcsük 1726 III. Károlytól

(e. k.), 1817 (o. l.j.— Szíjgyár-

tók 1735 és^ 1837 (o. 1.).
—

Aztalosok 1742-ben kapták

Pesttl (e. k. és n. m.), 1826

(o. 1.). — Csizmadiák 1744

(e. k.), 1817 (o. 1.). — Szabók

1744 (n. m.), 1824 (o. 1.).
—

Takácsok 1767 M. T. (e. k.),

1829 (o. 1.). — Kovácsok 1773

(e. k.), 1815 (o. 1.). — Km-
vesek 1779 M. T. (e. k.). —
Tímárok 1817. — Molnárok

1817. — Lakatosok, órások,

sarkantyúsok, puskamvesek
1818.— Kéményseprk 1819.—

Szrszabók 1824. — Kmve-
sek és ácsok 1827 (o. 1.).

Kemencze (Hont vm.). —
Mészárosok 1828 (o. 1.).

Kéménd. Ld. Koos-Pallag.

Kemenesalja (Vas vm.). —
Lakatosok 15ö9, együtt, a sár-

vári csiszárokkal Miksától és

1617 Sárvár város tanácsától,

együtt a sárvári csiszárokkal;

((a czéhbeli inasok felszabadí-

tásának rendjével)) (e. k.). —
Kovácsok 1677, 1722-iki má-

solatban pótlással (n. m.). —
A kemenesaljai kerületi és ne-

mes-dömölki szabók k. n. (o. 1.).

Keresztúu (Bács- Bodrog

vm.). — Kovácsok, kerékgyár-

tók, ácsok, asztalosok, szíj-

gyártók, szcsök, csizmadiák,

szabók, molnárok, kádárok,

kötélgyártók IKU (o. l.).

Keuesztúh. Ld. Német-Kc-

rcsztúr és Tót- Keresztúr.

Kkhnvája. (Bács - Bodrog
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\nO. I\a«lán»k. kovác'iok. M. T. {v. k.'. IS**I [o. \.). —
lakuto8«tk, kerek^vúrlók. as/.- I\alinán»k \SÍ\i lo. l.i.

tiilt»s<>k, im»liián»k. lakiUNok. Ki>>.nu:zk ^Voróí'/o vin.). —
szabók, osi/mailiak. >/csok. A«sok. kr>mi\v(»st»k,kt^inóiiysc|>-

kolfl^^árlók. Narijak \s}7 ^ii. rók slb. \s\\i m. I.i.

in. és o. l.K Kks/.iiiki Y (Zala vin.i.

Késmáiik (Szi»|m»s \m.). — Kúraraif«»k. kóuivosrk 17.M

P«»S2lÓ0!!iinálók 1 l'.Viki privi- (ii. in ). Kalaposnk \S'M)

léf^'iinira hivalkn/ással ICtikV (o. 1.).

ból. l>*(>7-iki mas«»lal (o. k.V - Kímiif.in. I'.i/(*ka-.()k I7\?7

rnzekasitk W'a\ a vún»slanács- m. m.».

lók I?<07. inásolal (e. k.) és Kiim miI^o Frauemlor/.

|?Ol> \i\ k.). — Kézmúvosrk iMosonv mti.). Csizma* liAk

llCvK-ban kapjak LcstHöL l>^>7. l,s»(>. lakácsok ISII m. 1.).

iná>«>lal ^o. k.i. Vargák l.'>73, Kin\i yi Ai.VAés A'ím/iv/í/ís \as-

|NiMV-iki névsorral n\ k.». iní'ííyci hol>séü:lM'ii I;ik<» Nariíák

Szúcsók I.V<I, 1S(>7. niáSMJal ls|7 (o. I.).

<e. kJ. — Asztalosok h*»<N'», Kis-hooák (l*ozsí»iiy \ rn.). —
I7l>s-iki másolatban u*. k.i, Molnárok I'<I7 lo. I.i.

\HU\ (o* L). — Szabók h»n7 Kis-«;zi;i i (\ as vm.). - - Csiz-

(e. k,). - - Szíj^-yartók H><K). nia<liák. szai)ók, szin-sök (u's

17*»'.»-ik! másolatban n*. k.). — többi <zéln) 1798 (e. k.).

Káilárok h'»0'.» a varostól. |s<)7. Csizinaíliák Isl7. Szabok
másolatban (o. k.). — Mcszáro- IH-T). — Aztalosok, kádárok,

sok ir»<K». a tanárstól. lS07-iki lakatosok, ársok, oszlcrgályo-

másolat (»•. k.). — Nycrc^'gyár- sok, üvcgcsrk és kmvesek
lók H»l 1 (o. k.). Kézmví'srk |s:?c,. Mészán»sok ISIO (o. |.).

|iV27a városi tanácstól ii". k.i. — l\i^-i»oito(. és Irvrl. (Tolna

Kerékgyártók és kovácsok hW;:'. vin.i. lakácsok, xargák. sza-

<e. k.i. — Pékek UVSi\ (c. k.). — bók, asztalosok, lakatosok, ko-

Csizmadiák H*»45 (e. k. ». vácsok. kerékgyártók, szíjgyár-

<fombkötk H'ií'Mi a várostól, tk. kmvesek, cs(re|>csck,

ls<>7-iki másolat ic. k.). Ti- fazekasok, ácsok, csztcrgályo-

márok hi71 ^e. k.i és lHi:> sok. üvegesek, szrszabók, lia-

<o. I.). -- lakatosok !<»«•> (e. risnyakötók, kalaposok és ká-

k.). - Olvósok I7i:{ (e. k.). - dárok iKl.t lo. l.).

Festk I7i:{, I7I.'> a várostól. Kisiai.ld. Hufflshrumi iTe-

má*^olatok (c. k.) — Kalapo- mcs vm.). Kovácsok, kerék-
•*»k I7.*i7. Í>^»7-iki má*.olalban gyarlók ls|'.> (í>. |.|.
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Kisfalud (Sopron vm.). —
Kerékgyártók, kovácsok, asz-

talosok 1827 (o. 1.).

Kis-GYARMAT. LJ. Koos-Püllag,

Kis-HARTA (Pest vm.). — Asz-

talosok, kovácsok, kerékgyár-

tók, kádárok 1836 (o. 1.).

Kis-JENÖ (Arad vm.) — La-

katosok, asztalosok, kovácsok

stb. 1819 (o. 1.).

Kis -KOMÁROM (Zala vm.). —
Vegyes czéh 1781 (n. m.). —
Kalaposok 1830 (o. 1.).

Kis-KOvÁcsi. Ld. Szent-király-

szahadja.

Kis-KöcsK (Vas vm.). — Ta-

kácsok 1829 (o. 1.).

Kis-KÖRös (Pest vm.). —
Csizmadiák, tímárok, szíjgyár-

tók, vargák 1817. — Szabók,

szcsök, takácsok 1817. — La-

katosok, kerékgyártók, aszta-

losok és kádárok 1841 (o. 1.).

Kis-KöszEG-BATiNA. Lásd Ba-

tina.

KlS-KÚN-SZABADSZÁLLÁS. Lásd

Szabadszállás.

Kis-LRiNTE (Veszprém vár-

megye). — Kerékgyártók, ko-

vácsok 1824 (o. 1.).

Kismarton (Sopron vm.). —
Kádárok Kii 5 (n. m.). — Ácsok
1701 (e. k.). — Molnárok 1701

az Esterházyaktól (e. k.). —
Vargák 1702 Esterházy Páltól

(e. k.j. — Kerékgyártók k. n.,

a yégén 170r)-iki jegyzetekkel

(o. l.j. Lakatosok, puska-

mvesek és órások 1711 (e.

k.). — Harisnyakötk védlevele

a pozsonyi és más városbeliek-

kel együtt 1714 (o. 1.). —
Gombkötk 1748 Esterházy

Páltól (e. k.)- -^ Szabók 1767

(n. m.) és 1768 M, T. (e. k.).

—

Asztalosok 1768 (e. k.). —
Csizmadiák 1768 (e. k.). — Ta-

kácsok 1768 M. T. (e. k.).

Kis- SOMLÓ (Vas vm.). — Ta-

kácsok 1829 (o. l.).

Kis-szEBEN (Sáros vm.). —
Kmvesek a várostanácstól

1590. — Kalaposok 1623. —
Posztócsinálók 1627 a város-

tól. — Takácsok 1628-ban kap-

ják Lcsétl. — Tímárok 1641-

ben kapják a lcseiektl ; külön

1819 és 1842. — Gombkötök
1669-ben veszik a kassaiaktól

(o. L).

Kis-szT-MiKLÓs ('rémes vm.).

— Lakatosok, kerékgyártók

1819. — Molnárok 1843 (o. 1.).

Kis-TAPOLGSÁNY (Bars vm.).

Szcsök 1829 (n. m. és o. 1.). —
Ld. AranyOS-Maróth.

KisuczA - üJíiELY (Trencsén

vm ). — Csizmadiák 1()14. Mo~

sócz városától, tótul s 1711

adják a variniaknak tótul. —
Kovácsok és lakatosok 1()()9

veszik y«nn városától, tótul. —
Kalaposok a budetini uradalom-

ban (mikor '.') latinul. — Faze-

kasok Zsolnától 1678 tótul (ez.

b. i. a Trencsén városi levél-

tárból). — Szabók 1721 Nagy-

Birse városától, tótul.
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Kis-i JdzÁLíJls. Clsi/maiiiák

1817 [n. m. és o. L). — I-akn-

lo-Mik. knvátsok 1818 ^a I.). —
S/abók, s/ííi sok. fertk ós pn|>-

laiio<*<)k iSlvS (II. m. 1*^ «». I.i.

KiENÓcz (Gömör \m.\.

KoiLiTii iBaos-notlroir müJ.

— Kt»váí'Sok. lakalosok. as/.la-

losok. ken'ki?\ar!»»k. lakársok.

eszlor^alNo^ok. katlan »k. s/íj-

^\ ártók. szú<*sök. csi/inadiák.

hnrisiixakölók. s/abók. xargák.

kol(>lg>árti>k. fa/okasok. fotók.

kalaposok ós szljgvnrtók ls\?7

to. I.i.

KoMÁitoM. Vargák /á55-beii

\ozik át Kiztergomtól (c. k. ós

n. m.K nóiiiel \argak rzóhsza-

bálv iervezele a j»'loii >/.á/.a(l

olrjtTÓl (o. I.l. (*.si/.ma<li;ik

/."W// kölrsön/ik tisztei fjnmtól

s adjak /<iVí a váczvtknnh (ii.

m.i iiuni (ez. b. i.) 1750 111. K.

• «z. b. i.) 1827 (o. I.). — iNye-

rei:t:\adnk 1602 (o. 1.). — Ta-

kíUHok 1626 íu. «•. Li|>óf királv

<rz. b. i.l 1700 (II. m.i. — iiuinb-

kötók 1661-brn vos/.ik át (ivór-

tól <ii. m.i. 1728 111. K. (e. k. ii.

m.' 1729 (rz. b. i.). — Kovácsok

l«v;*7 <e. k.) 1702 (n. m.). —
Kádárok k. ii. ó> His" (c. k. és

n. iii.i- Szr»zabók ós íi\áll«')-

iiií\eM*k» 1686. 111. e n város

állal 1744-bcn (n. m.). Szabók

|(V8i'» Li|ióltól (e. k.) 1688 L.

ícz. b. i.) n^tb latin óh nómet

ín. m.K m. éa n. szabók rzóli-

Komftld-i'myvtár. VII.

szabály lorve/.ele, magyarul és

nómotl. a jeltMi százatl olojóról

(O. I.l: 111. szabók ISIT) (o. I.);

nómrt s/.ihók ISII (o. 1.). —

•

S/ij^sárink 1692 l.ipullól (ez.

h. i.) H>'.^*-1mmi adják a vá(*ziak-

n;iU (c. k.). uN'ogyes í'zóhi)

1692 m. m.i. — Zubboiiyrsiná-

lok 1695, lu. I.din <s ih'iih'I (e.

k.V - llal;is/(.U 1696 Lipóllól

trz. b. i.l 18 IC) ós 1818 (o. I.). —
Hácz kalaposok UVM\ (ii. m.). —
Serfüzók ló*>7 le. k.). — Csn-

|)<»k 1698 (II. m.i. Roibóhok
1714 III. K. HZ. I). i.l. -^

.\rsnk 1718 ós I77("> (('. k.i

181.» (o. 1.). — FazrkasnU 1718,

1728 (n. m.) 1754 M. 1. («z.

h. i.l. — Mószárosok 1728 III.

K. (ez. b. i.) ; új rzéliszaháJN

forvezotük a JoIími sz.iz.kI (•ír-

jérl (o. 1.). — AszlalosoU 1753

M. T. (P. k. ós ez. b. i.) 18!.*)

(M. 1.1. — Sziu-sük 1753 M. T.

(e. k. ós <z. b. i.). — Selyem-

paplan rsinálók 17.").*> M. T.

(<z. b. i.). — Lakatosok k. n.

(e. k.). - Szíj- ós nyeriíg^yár-

t<')k ; továbbá kmvesek ós

faragók (magyar); ós kerók-

gyártók német ezóhszabáiN ter-

vezete külön-külön c század

elejérl (o. I.). - l\iii\<'Sck

óv kfaragók 181."). — Molná-

rok 1818. — Hentesek 1847)

jo. 1.). Szrszabók k. n.

(II. m.).

KíiMi.ós (Torontál \iii.).

Mószái'osok. rnoin.'irok. lakn-

|H
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csók, nyereggyártók és mások
18-24. — Csizmadiák 1827 (o. L).

Koos-PALLAG (Hont vm.). —
Mészárosok 1828. — Koos-Pal-

lag, Kéiiiénd, Kis-Gyarmat. Kö-

vesd és több hontmegyei falu-

ban lév molnárok 1844 (o. 1.).

Koppány (Veszprém vm.). —
Takácsok 1820 (o. L).

KoRPONA (Hont vm.). — Mé-

szárosok 160V)-ben kapják töb-

bekkel együtt II. Mátyástól

(Id. Könnöcz) s 16(^9-ben adják

a jolsvaiaknak (e. k.). — Sz-
csök 1630 (n. m.). — Szabók

U)38 III. Ferdinándtól (e. k.). —
Fazekasok 1048 (n. m.). —
Csizmadiák KiöS (e. k.) 1731

(n. m.). — A ez. b. i. között

ez olvasható : 14 czéhnek ere-

deti alapszabályait 185y-ben az

ott székel volt cs. kir. szolga-

bírói hivatal elvette; 1851-iki

a cs. kir. kormány által ki-

adott és általánosságban az

iparra, de a czéhekre is vonat-

kozó utasításokkal bírnak.

KÓTH (Zala vm.). — Csizma-

diák 1817 (o. 1.).

Kovácsi. Ld. Pere-Márton.

KBÁNYA (Pest vm.). — K-
mvesek 1714 (e. k.).

KóHALíJM, Sleinherg (S()j)ron

vm.). — Fazekasok k. n. (e. k.).

KöMLÖDi uradalom. (Tolna

vm.). - Molnárok, ácsok és

asztalosok 183Í) (o. 1.).

KöpcsÉNY (Mosony vm.). —
Kovácsok l()U7, 1714. — Var-

gák 1697 Esterházy Páltól. —
Takácsok 1701 hg. Esterházy

Páltól. — Szabók és szrsza-

bók ((Rock-und Kepene-Scheid-

ter)) 1770 (e. k.).

Körmend (Vas vm.). — Var-

gák 1616 ka})ják Szoynhathelytl

az ottaniak 1566-iki szabályait

(n. m.). — Csizmadiák 1661-ben

veszik át a nagyszombatiak

1602-ben Pozsonyból hozott sza-

bályait s adják a rohoncziaknak

1661-ben s az újváriaknak és

monyorókerékieknek 1690 -ben

(o. 1.). — Fazekasok 1669

(o. 1.). — Molnárok 1669 a né-

nietújvári, rohonczi és körmen-

diekkel együtt a Batthyányiak-

tól és külön 1788 II. Józseftl

(e. k.). — Kovácsok és bogná-

rok k. n. (XVIÍ. sz.) németbl
fordítva magyarra (o. l.). —
Mészárosok 1700 (n. m.), 1724

gr. Batthyányi Károlytól (e.

k.). — Takácsok 1712-ben kap-

ják Pozsonytól másolatban (e.

k.), 1760 (n. 111.), 1762 (e. k.).

—

Kerékgyártók és kovácsok 1725

gr. Batthyányi Lajos és Károly-

tól (e. k.). — Esztergályosok

1748-ban kapják Soprontól (e.

k.). — Kádárok 174vS-ban kap-

ják Kszegtl (e. k.). — Aszta-

losok 17()2 - M. szabók 1762.

— Vargák 1762 (o. 1.).— La-

katosok 17()9. — Szcsök 17()9

(o. 1.). — Kmvesek, ácsok

és cserepesek 1770 (e. k.). —
A gombkötk Bohoncztól ve-



szik at e/eknek Soimtiitnl ka- Íj- és |uiskainNOsek uBo^nor

|H»lt rzéhs/nbal\aikal k. n. und Pixensrliiflorn 17ala\.(.

M,. I.i. 10. k.l. IU.rlM«l>ok I7:íV> III.

KiiMiMjp KnriinK :i>(i,n/ti, K. (o. |.). — P:is/Mm.iiil Urszi-

illars xniJ. S/abuk I.VU t*s lók 17 IS h»lúl (ii. iii.i. I'a-

Itityj a \nnistanai*s(ol (e. k.K

—

kíirsoU U. n.. 17r)l-iUi Inlrles

FVkek l.WI-btMi \ eszik at O/- másolat haii (n. 1.).

mút: varosjül (o. k.». IKi8 jo. Koi«n\k (Koiiiárnm \in.). —
!.». K«»\afS«»k I.">77 (11. m.).

—

Takátsnk lS?r> (o. 1.).

Eszl<»rgal\tis«»k<lM»4?nárokíl.VS'? Kömis. Ijis<I Alsó-Kors és

m. e. h"»^>4'. l7iU r»l. masolal kuluii Stajij- Koros.

(e. k.). — Vargák \i'AÍ^\ in. e. K<un\i:i.YKS. Ld. Kimhifalva.

Li|ml állal és 1818 a város- Kszkj; (Vas vin.). — \ argák

tanarslól (c. k.K — Mészárosok Hil'^-iki s/abáJNaikal .idj.ik a

ITilf,*. a Seiinerz. Itrazten-zr és locsmámíinkmil; I("»U>-Immi le.

Kor^Mtui városbeliekkel eir\üll k.l. A ker«'k«4:Narh»k s/abá-

II. Malxashd ; ir»l'»';í-ben a JNail H»?7-I>eii adja a xárosla-

jolirvtiuikntik köloüii/ik (e. k.). iiárs {i ri*Unnrziiikiuil; (o, k.l.

|(V4.'i-ban megjítja a xárosla- Kadarok I7?("). a iinlw'l ,i

nai'S. I7<>l-iki másolat (e. k.). korim'iidicknrk kölrsönö/iiek

S/ljirváHk Wy.V2 a városta 17lSl(.in ic k.t. (joinbköló

iiárslól (r. k. és n. m.). 1438 III. Kárnl\l.»l u;. k.l. —
.*^z«-sök h'».*{7 a xároslanacslol Sza|j»»k I7r>(> M. '\\ (c. k.) s a

le. k.l. Hil>7 (rz. b. i.). 1777- m-m/cl i iiiri/ciiinhaii i'ir\ rso-

bcn adjak a ;d/7omm^;i/fA-. a//al maii. iml\ .M) dh \\ II WIII.

a megjeffxzéssel. In»gv azokkal századi immáiiN Ih»1 .dl. Uor-

a szabálvokkal ók már ?IK) éx béixnk 1757 u . k.i. I\. /iiiü-

óta élDck (II. m.). — .\s/.laIosnk XL'Sck. usziirs. Ii>l«|-. laUalos

1*V1I (e. k. és n. m.i. — Kmij- és nxcreggvárlóembcrek «I77(>

xesek é»i kófaraí^ók HUS (e. k.l (o. I.). — Poszlórsiiiálók 177.1

liV4H. HV.V>. 17H». 1737 (n. m.K M- T. (e. k.l. — Mészárosok

Kölélxerók H',.",<L'i v. l. 17r»l-iki 1781 II. .lúzscfll (c k.i. —
iiias4»lal (e. k.i. Csizmadiák l'ésüsök ls?7. I iivarnsok

|i».'il» (fi. m. és o. I. '2 pcld.). (aiiri^ar) iSll (o. l.i.

Kalaposok HVJ7 a v. l. lóiul aKövÉcsj) ((ivói \ui.i.

le. k. . — Tímárok I7(í0 né- Mnlnámk IS 17 (o, I.i.

metl és lóliíl (e. k.). Öt- KövKsn illonl mh.i. Lásd

vó««ók I7n| (e. k.l. — Cioml>- Konn-l*nlln(f.

kólók 1707 (o.l.i. I7*<7(n. m.i. — Khapina (Nara.'^d sim.». .sza-
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bók, csizmadiák, lakatosok,

szúrszabók, gombkötk, kádá-

rok, mészárosok, kovácsok, ke-

rékgyártók, asztalosok, eszter-

gályosok, kalaposok, kfara-

gók, fazekasok, szíjgyártók,

kmvesek, takácsok, féssök,

molnárok, szegkovácsok, ácsok,

nyergesek, pékek, órások 1837

(o. 1.).

Krompach (Szepes vm.). —
Szcsök 1838 (o. 1.).

KuczuRA (Bács-Bodrog vm.).

Csizmadiák, kovácsok, ácsok,

szcsök, asztalosok, szabók,

kötélgyártók,szappanosok 1827

(o. 1.).

KuLA (Bács-Bodrog vm.). —
Szabók, vargák stb. 1815. —
Csizmadiák, m. szabók, szr-
szabók stb. 1815. — G. keleti

szrszabók, szabók, viaszöntk,

kovácsok stb. 1819. — Szabók,

szcsök, szrkapcza-csinálók,

csizmadiák, vargák, szíjgyár-

tók, kovácsok, lakatosok, ká-

dárok, asztalosok, kötélgyár-

tók, fazekasok, molnárok, ta-

kácsok 1827 (Id. Kuttyevo). —
Csizmadiák 1841 (o. 1.).

Kunhegyes (Jász-Nagykun-

Szolnok vm.). — Együttes br-
ipar czéh 1817 ; vegyes czéh

1817 (n. m.). — Csizmadiák,

tímárok, szíjgyártók 1817. —

Kerékgyártók (carpentarii), ko-

vácsok stb. 1817. ^ Szabók,

szcsök, takácsok 1817 (o. 1.).

KuN-szT-MÁRTON (Jász-Nagy-

kun-Szolnok vm.). — Csizma-

diák, szabók stb. 1817. —
Ácsok, kmvesek, kfaragók
(sculptor) és molnárok 1840

(o. 1.).

KúN-szT-MUvLÓs (Pestvm.). —
Lakatosok, asztalosok stb. 1818

(o. I.).

KuszoNYE, Alsó — (Vercze
vm.). — Szrkapcza-csinálók,

kádárok, takácsok, szíjgyártók

stb. 1819 (o. 1.).

Kúti (Fehér vm.). Kádárok,

kovácsok, asztalosok, kerék-

gyártók 1843 (o. 1.). Lásd Isz-

timér.

KuTiNA (Pozsega vm.). Asz-

talosok, lakatosok, vargák, bor-

bélyok, szabók, mészárosok,

szrkapcza-csinálók, fazekasok

1843 (o. 1.).

KuTYEvo (Pozsega vm.) és

a hozzá tartozó uradalmi he-

lyeken, Mitrováczon, Kulán és

Poreczen lév szabó, szcs,

szrkapcza-csináló, csizmadia,

varga, szíjgyártók, kovács, la-

katos, kádár, asztalos, kötél-

ver, fazekas, molnár és takács

mesterek 1827 (o. 1.).

I.

Laczuáza (Pest vm. Kis-

Kunság). Kovácsok, lakato-

sok, szíjgyártók, kerékgyártók,

asztalosok 1823 (o. 1.). ^^,.,

i



L\u.vNY (Jász-Niig\kun-Sz« li-

nók \n\,), \a\. MiAz-Ltulánij.

L\oÁN\. Na«ln<-Líulány (Te-

liör vm.i. I.il. tisó<s,

Lajos-komáhom (Veszprém

vm.K Takíu*M»k I7?r> (o. I.).

l-AJTA-SZT- MIKLÓS (SoprOII

\in.L Szabók ir»18-l»nn kn|>-

jak Síkn'niríöl. n iiu*l\ hrherrái'^

(W kapta ir>17-lKMi ; 1666 Ná-

«la«»i!\ KenMuzlöl (e. k.); (Csiz-

madiák 1675 int»j^t»rsilvt» 1709

<e. k.». 17ia {üMorhaz} Mihály

h^tl. — Tíikiir^nk k. n. M. T.

u*. k.». M. lakin'vok 1646

Na<la*Ml\ KtM'emzlól.

I-AK (Sopron vin.l. — Kerók-

gvártó. kovnrs és asztalos t-zéh

ls->r (ü. I.).

L\Ko\||v\K. Ltu koih'ii h ^Sop-

Híii MiiJ. — Szabók I
("».'{('».

.1

iixfkiekkel együtt Eslerliázs

Miklóstól (e. k.).

Lai»i><:s-vöi.cy (Vas viii.).

\ ;irgák 1H57 (o. 1.).

L\i»iní:s fohfón (\'a«» mii.)

lév lUühiarok ISII (O. 1.;.

i-Ázi (V<»*»zpréiii VIII.). — Ta-

kácMik lS*ir» (o. I.),

LéllÉNY-SZT-NIKI.ÓS ( MoSOR}

VIII. K Ko\<ic*>ok /^Vi-í (e. k.).—
Vargák 1713 III. K;.n.l\lól

i<\ k.i.

LcGHÁD (Zala \iii.i. Csiz-

madia (zéhtól r<'U/abadíló Ic-

\»-l 1709 (í-z. b. i.).

Lkiiiitz (Szépe- vin.). —
I'n*.zló«>iriáb»k. iiu''*»zárosok,

•zabok •'•- xar^ák c/t'íir íTiTti

ZsigiiKuid loiigNel királNtól m.

m.). — Mészárosok /.V/t>. III.

/signioiid ItMigNol kiriilNlól.

Takarsnk a Ukscickkvl eííuill

1 "(».'» (11. III.). .\<*sok és in(»l-

iiárok lí<C> (o. 1.).

LéKA, Lovkt'HluiHs [\ ;\^ \m.).

Kóiiiriv<*«*rU. Uör.iingók (•«-

oserope^^rk li'AVi y^v. .\a<líi>d\

PVrtMirzlól (o. k.); m. e. I(*»7(*»

Lipóttól (e. k. és II. III. I.

MészárosoU |(»S() m. m. ós

o. I.). — Asztalosok és kerék-

j»N ártók \iW ^v. Kslerliázy

Páltól (<'. U.i. Kováisok

h»S'- (II. III. ). rakáí'snU /'(»-

zsonytól veszik ál .i 111. Ká-

ról vét (I7r.*-ból) k. II. (n. I.i.

Lli.ÉD és nnU (alnhan (Iloiil-

Mii.i lé\ molnárok ISII (o. l.i.

((Li.oi'oi.DSDOKKM, Loiprrs<ior//

(\'as vm.). — \ a Igák l l'.KI-ból

(a. 1.1.

Llv.v (Bar*- \mi. I'orbé-

Ivok 1700 (e. k.). (iomh-

külók 1700 hg. p:sterházN Pál-

t«'»l d'. k.i. ('.síszároU és szij-

Í^N ártók 1741 lig. Esierliázv

Páltól le. k.). — Kmvesek és

építmesterek 1755 li^. Kster-

házy IVillól (e. k.).

Ijiikiiúnya (ZcMnoiii mii.).

Fazekasok I("»Ó1 (ii. m.).

I^ii'csi;. \a\. Sóniet-lÁpcsp.

Lii'Oi.i) (.MosoiiN \iii.i.

Molnárok IS 17 (o, l.i.

Lii'ÓTFAi.vA. Ld. LeojtoUsdor/.

LiiM»A (Temes mii.i. I'aze-

kasok Isr.f. — Kádárok, k-
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mvesek, ácsok, asztalosok és

mások 18'?0. — Kádár, ács,

km\es. asztalos, lakatos, ü vé-

ges.kfai'agó,esztergályos,órás,

tímár, mészáros, varga, csizma-

dia, süveges, nyereggyártó, szíj-

gyárt ó. féss, kötélgyártó, szi-

taköt, rézmves, viaszönt,

kovács, kerékgyártó, bádogos.

pék, molnár, kéménysepr,
szabó, takács, gombköt, szcs,

szappanos, puskamves, arany-

és ezüstmves mesterek 1841

(o. 1.).

LiPTÓ-MEGYE. ((Vegyes czéh))

835 (n. m.). — Keleti részén

és déli járásaiban lév molná-

rok és ácsok 1835. — Nyugati

részén lév molnárok és ácsok

1835 (o. 1.).

LiPTÓ-szEM-MiKLÓs. Csizma-

diák 1751-ben adják tótul a

czéh levelet a trsztenaiak szá-

mára és 1830 (o. L). — Festk
1820 (o. L).

LocSiMÁND (Sopron vm.). —
Vargák l()40-l)en kapják K-
szegtl, Esterházy hg. meger-
síti 1717-ben (e. k.). — Ková-

csok 1702 (e. k.). — Mészáro-

sok 1702 Esterházy Páltól (e.

k.). — Molnárok 1702 Ester-

házy Páltól (e. k.). — Szabók

1717 (o. 1.). — Asztalosok és

lakatosok 1798 (e. k.). — Szíj-

gyártók 1798-ban kapják a

nyékiek l()()()-iki szabályait (e.

k.). — Ácsok és kmvesek
183Í) (o. 1.).

LovASBERÉNY (Fehér vm.). —
Sza])ók, német vargák, kötél-

gyártók, lakatosok, kovácsok,

kerékgyártók, asztalosok, ká-

dárok és nyereggyártók 184()

(o. L).

LovRix (Torontál vm.). —
Asztalosok, kovácsok, lakato-

sok, ácsok, borbélyok, kádá-

rok, mészárosok, tímárok, szr-

kapcza-csinálók, üvegesek, var-

gák, csizmadiák, kerékgyártók,

szíjgyártók, m. és n. szabók,

kötélgyártók, nyereggyártók,

szcsök, bádogosok, takácsok,

gombkötk, szrszal)ók, mol-

nárok 1839 (o. 1.).

LosoNCz (Nógrád vm.). —
Vargák 1656 a fidekiekkel

együtt Wesselényi l'orencztl

(e. k.). — Szabók 1713 111.

Károlytól (e. k.). — N. tímá-

rok (vulgo Lederer Rothgerljer)

1818. — M. tímárok 1823. —
Vargák és féssök 1839. —
Szappanosok, festk, pékek

1840 (o. 1.).

LosoNcz-TUGÁR (Nógrád vm.).

— Német tímárok (vulgo Le-

derer Rothgerber) 1818. —
Csizmadiák 1830 és 1838 (o. 1.).

Lcse (Szepes vm.). — Kö-

télverk 1579 (e. k.). — Posz-

tócsinálók 1590 a várostól

1598 és ir)17-iki pótlással és

1709-bl a várostól (e. k). - -

Pékek az 1593-ikit adják a Mis-

kolcziaknak 1749 (e. k.). — Asz-

talosok 1()00 (e. k.). — Csíz-
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matliak U'Átí 111. 111.. I. 17(H <o.

k.K 17<li> és IT'Í'Í Ml. in.í. —
SzJjgyArlók hVdi'i n ván>st61

.e, k.'. Ar!u»k h»l 1 u». k.K

\yi»n»ifir\jirl»»k Iiil4 w, k.i

Lakalo>ok liV^.'t (o. k.).

Mr>ián>s«»k UVÍH (o. \.).

lakácsok líV.*Sio. I.K (iouil»-

Ixi'U 1634-boii veszik át a/.

u\ k.i. liinári^k

h'»ll.b«n ailják a kisszt'heniek'

nrk {o. I.K Fazekasok H'»|!i

a Námslaiiáotól le. kj -- \\v/.-

mvfsfk h»."»S-ban kölcsönzik

a kf^iniirktiiknak u\ k.l. \ ar-

gak K'kSI Lipóttól (o. k.K

Meszárusi>k liV.U, ir»«.»<». 17o>

• 11. m.i. — Szállók HV.f>. \{VJ\\,

1707. I7?4 (n. m.i. 17 IS lo. k.i.

I7r»0 íii. ni.», - Onmvesek és

kaniiagyárlók «i/i(>n uiul Kaiin-

giess(*r» UVXi (e. k.) és a bánya-

városokkal UrXi Lipóllól (n. m.).

- - Könyvárusok és könyvkötk
I7U0 u*. k.l. — Festk, az ig-

f''> ^s.'ffiraljni, kassai és kés-

K iákkal együtt 1 7 1
.'» III.

Károlytól le. k.). — Ötvösök

17 IS {i\ k.). — Takácsok 170.')

l.rihttzczai epyütt (O. k.).—
Kóinvosck és kfaragók 17s.'>

a várti*<tl, szép c/imUépprl, a

MU'ly házépílrst ál>rázn| (e. k.),

I7'.M M\ k.>. Kalmár czéh a

WIII. .sz. (c. k.l. Kéinéiiy-

M»prk IS|'.» lo. I.). M(I|-

nári>k k. n. u\ k.l.

Löv (Sopron vm.i. Ta-

kácsok, k. n. M. 1. (c. k.).

l.iinNA (\yilra vm.). —
INíszlósok 17 IS lói (n. m.l.

Llhu) (Szr|)cs vin.). Mol-

nárok és ársok \sXí (o. 1.1.

LuGos (Krassó vni.i.

Arsok, kmvesek, aszlalosok

és mások ISIS. Pékek, kö-

lél«íyárlok. vias/.ontk és má-
sok Isjs. .S/ji(sok, ni. és n.

szabók, csi/madiák és mások
ISIS. Lszterji^ályosok, IV-

süsök, arany- és ezüstmvesek,

lestk, gombkötk, takácsok,

bádof^osok, pl isUain vesék, szíj-

gyárlók, könyvkötk és faze-

kasok ISII (o. 1.).

M
.M\ii\íi\- (jyór vm.i. — Ke-

rékgyártók, kovácsok, lakato-

sok és mások IS|7. — Csizma-

diák, szcsök, szabók és mások
1H17 (o. L). — .Molnárok ls|7

és 1H47.

.Mágóí:/ (Baranya >iii.i. —
Bodnárok, asztalosok, kerék-

gyártók, kovácsok, lakatosok.

esztergályosok, vargák, szab('>k

szcsök, fazekasok, takácsok,

molnárok iSiiO (o. 1.).

Maüvar-gencs (Vas vm.).

Takácsok ls:C> (o. 1.).

Magvak (;vula és Xémel-

Gijula (Békés vm.). Szcsök
IS 10 (o. I.j. LiLBrki's- Gyula,

Magyar-pécska és Kácz-
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Pécxka városban (Arad vm.)

lev takácsok 181(i (o. 1.). —
Magyar és rácz talíácsok 181().

— Csizmadiák 1818. (n. m.). —
Magyar szabók, szrszabók és

szcsök 1818 (n. m. és o. 1.).
—

Kádárok, asztalosok, lakatosok,

szcsök, kötélgyártók, üvege-

sek, ácsok, kmvesek, pékek

1839 (o. 1.).

Magyar-óVÁR (Mosony vm.).

Szabók 1638 a gyriek mintá-

jára III. Ferdinándtól és Óüár^

Szolnok, Szent [léicr, Szentivány,

Tárcsa és Feltorony mosonyme-

gyei községekbon lév szabók

1700 Lipóttól (e. k.). — Nyereg-

gyártók, szíjgyártók l()40-bl

átveszik a nagyszombatiakét (o.

1.) — Kádárok 1890 Lipóttól

(e. k.). - Takácsok 1699 Li-

póttól (e. k.). — Gombkötk
1710. Mosony vármegyétl (e.

k.) - Asztalos, lakatos,

puskamves és üveges czéh

17-28 (e. k.). ^ Molnárok 1766

M. T. (e. k.). — Ácsok 1815. —
Kovácsok és kerékgyártók

1816. — M. szabók, szrsza-

bók és szcsök 1818. — Tímá-

rok 1829. — Vargák 1831

(o. 1.).

Maholány (Bars vm.). Ld.

Áranyos-Maróth.
Majsa (Tolna vm.). — Csiz-

madiák, szcsök és mások
1817. — Takácsok 1819 (o. 1.).

Maklár. Ld. Eger.

Makó (Csanád vm.). — Né-

met és magyar csizmadiák u.

n. ((Cserz vargák)) 1815., Apát-

falva és Fideák községekkel

I. Ferencztl. — M. és német
szcsök 1815. I. Fer., Nagylak

kamarai községekkel együtt.—
Takácsok Földeákkal együtt

1815 I. Fer. — Szabó, szr-

szabó és gombköt egyesült

czéh 1815 I. Ferencztl (ez. b.

i. és o. 1.). — Asztalosok, laka-

tosok, üvegesek, ácsok 1815

(o. 1.). — Kovácsok és bogná-

rok Makó püspöki városban és

Nayylak, Palota, Apátfalva ka-

marai helységekben 1817. 1. Fe-

rencztl (ez. b. i.).

Malaczka (Pozsony vm.). —
Csizmadiák 173.) tót (n. m.).

Máramaros-sziget. Csizma-

diák 1654 (n. m.), 1776 (c. k.),

1749 és 1776 M. T. 1831 1. Fer.

(ez. b. i.), 1830 (o. 1.). — Sza-

bók 1754 M. T. (e. k.) 1830

(o. 1.). - Czipészck 1775 M. T.

magyar és német (ez. b. i.). —
Kovácsok, kerékgyártók 1833

(o. 1.), 1834 1. Fer. (ez. b. i.), ^
Lakatos, asztalos, üveges, pus-

kamves, esztergályos czéh

1833. l'^azekasok 1834 (o. 1.

és ez. b. i.). Szcs, kötél-

ver, szíjgyárló czéh 1844 (o.

1.), 1845 V. l>rd. (ez. b. i.).

Margita (F)ihar vm.). -r

Magyar tiuíárok 18'21. (lubások

1823. — Csizmadiák 1832. —
Kalaposok 1838. — Asztalo-

sok, lakatosok, kovácsok, ke-



281

réki;yárl«Mv. káilántk. kóinve-

>ek. ácsi»k. üve^»<ek. és n. rsiz-

iiiaiiiák l^^7. KazckiiMik

.Martonyi>s 1 Há«"*»-Ht»tlri»ií

vm.» K»»vácsi»k. kcrt*ki;\ ár-

tók. «»xal»ok. rviziiindiak. kölél-

t?yár(nk ö^ faieknsnk IS*«7.

(t». I.í.

M \TK >/MKv »S/:ihnár mii.'.

A«»/loln'»t»k. lakalo^oU. ku-

vár*^»k. szabók, szcsök, csiz-

madiák, tímárok, vargák, ke-

rékgyárl«»k. kölolpyárlók. *»za|>-

pniiovnk. takácsok és üvegex-rk

|v>7 ,„. h.

Matiiiócz (Szopcs vm.). —
Molnárok és ác<ok ls:r> (o. 1.).

Matolcis (Szalma r viii.i.

(.iiliakc>zitók \S2\i lo. I.i.

NIki»vk gyrMiof,'y<'i lirly-

>c'gbeii lak«'» iiiolnarnk IS 17

(•». 1.).

Mklyklt (Bérs-Hodmg vm.).

'l'aká(*>ok. kovácsok és laUa-

t«»-i»k. *»zabók. csizmadiák, ^z-
i'-u\\. kerekpyárl«'»k. a*»zlalo-

sok. köléltíyarlók \S'2J (o. I.i.

Mkmiaiid (.Szepes vm.i. .Mol-

nárok és ársf)k IS.T) (o. Ij.

Mkrénv. Wagenttmissel (Sze-

pes vm.). Asztalosíík ós laka-

tolok \KV2 ií». 1. és rz. h. i.i.
-

N. >argák. »«zab<'»k. -/rsok. ko-

vársok és kerékgyártók 1842 (o.

1. én ez. b. i.).

Mkczknzéf (Abaúj vm.). Csiz-

madiák hV:v.l (n. m.i \7Hr2 (e.

k.). — Kádárok M'kV.* (e. k.i. —

Kerékgyártók ir»55 (o. k.) s

a jászaiakktil együtt kerék-

gyártó, kovárs és lakató*, rzéli

1749 a já*«/íii pré|»o«^llól [{\ k.l.

lakarsnU 1688 it>. l.i.

Mi:zó-hkiu:nv (Rékés mii.).

Ko\ ácsok, krrékii^yárlok. asz-

talosok és mások |si«). —
rvi/inadiák ISI'.) (o. I.i.

Me/.o-ki:ui:s/.ti s i Korsód

vm.k ('.sjzMiadiák \S\',\ (o. 1.).

Mkzó-tir (Heves vm.). —
Szrsök, szabók, szúrszabók

IS17. — ('.si/.ma<liák IS17.

l'azt'ka*»ok 1^17. — Kovácsok,

lakai o-.ok. kcrékj^yártok IS17.

M. liiiiarok, sziji(yárl«'»k

ISIS. KMívesck, molná-

rok é.s ácsok lS->() (o. l.).

MiANA (Nyílra vni.i. —
S/M<««ok H'»7S-an kapják Li-

póttól és adják O-Turánnk tó-

tul (e. k.) — (Isizmadiák 11 Ki

(n. III.) Takácsok 171'.' hi-

tül III. III.) Mészárosok

I7'.M"» lotul III. III.) — Szitá-

ké dók is:;:; h.. l.).

.Mlll.U.VFA l\aS MII.).

Csizmadiák lsl7 (o. I.).

MmÁr.vi i.Soproii vm.). —
Szabók, szúrs/.abok, szcsök,

kádárok ls\?7. — Kcrék-

^'yárlok. ková<*"^ok. asztalosok

lS-,>7 (o. 1.).

Mm.vLv-TEi.KK (Jász-Nagy-

Kún-.Szoliiok VIII.) — Ková-

csok, lakatosok, kerékgyártók,

a*.zlalosok lS-.>:{ (o. l.).

.Mmoi,Á<;z (Nerczc vni.». —
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vm.

\m.

Szabók, szcsök, csizmadiák és

mások 18-20 (o. 1.). Ld. Valpó.

MiKLÓSFALVA, Nlckelsdorf

(Mosony vm.). — Csizmadiák

18-20 (o. 1.).

Mindszent (Csongrád

Takácsok 1840 (o. 1.).

AíiNDSZKNT (Borsod

Ld. Miskolcz.

MiSKOLCz (Borsod vm.). —
Mészárosok 1508—1563 (a. 1.),

—
Csizmadiák 1521 (a. ].) és

a mindszentiekkel együtt 7754

(e. k.). — Tót és magyar var-

gák 1G13, imm, 1730 (e. k.). —
Pékek 174í)-ben kapják Locso-

lói az 1593-ikit (e. k.). —
Fazekasok a mindszentiekkel

együtt nö7 M. T. (e. k.). —
Kmvesek, épitömesterek és

kfaragók 1173. M. T. (e. k.) —
Kalaposok 1819. — Kémény-

seprk 1819. - ViaszöiUök

18-20. — Festk 18-2-2. — K-
mvesek, ácsok, kfaragók
18-2-2. Asztalosok 18-22. —
Hentesek 1823. — Kádárok

18-2r). - Sarkantyúsok, bádo-

gosok, rézöntk és tücsiná-

lók 1928. — Szabók 1833. —
Tímárok 1833. - Kordován-

kászitk (('or(bibisiarii) 18.')().

—

Órások. lakatosok, puska-

müvesek, ot\ösök 1836. --

Sarkantyusok, kovácsok, laka-

tosok, vasabroncs-csinnlók,

fékcsinálók, pnslxamüvesek és

órások 1837. — Szabók 183S. —
Szürszabók 1838 (o. 1.).

MiTROvÁcz. Ld. Kuttijevo.

Mócs (Esztergom vm.). —
Mobiárok 1821 (o. 1.).

Modor (Pozsony vm.). — Ko-

vácsok 1591 (e. k.). — Taká-

csok 10 12-ben kapják Pest

városától 1522-bl (e. k.). —
Lakatosok l(i20. 1651 (e. k.).

Csizmadiák 1637 (a. 1.) 1690

(n. m.). — Ácsok 1()37 (n. m.).—
Kádárok 1640 (e. k.) 1668 a

város tanácsától (e. k. n. m.). —
Fazekasok 1742. a város ta-

nácsától (e. k.). — Mészáro-

sok 1643 III. Ferdinándtól

(e. k. n. m.). — Szcsök 1644

a v. t., tótul (e. k.). — Vargák
1654 a V. t., lótul (e. k.). —
Gombkötök 1656 v. L (e. k.). —
Posztócsinálók 1659 (n. m.). —
Tímárok H)90 (e. k. n. m.). —
Kalaposok 1()9() (n. m.). —
Kerékgyártók k. n. (e. k.). —
Szürszabók 1709 a v. t. (e. k.

n. m.). Asztalosok, szíjgyár-

tók és üvegesek együtt 1755

(e. k.). - Molnárok 1180 11.

Józseftl. — Ácsok, kmvesek
együtt 1792 (e. k.).

Módos (Torontál vm.). —
Kfaragók, ácsok, kmvesek,
szcsök, kötélgyártók, lakato-

sok, bocskorkészitök, ková-

csok, rézmvesek, kerékgyár-

lók, asztalosok, szabók, borbé-

lyok, gombkötk, csizmadiák,

vargák, szrszabók, pékek,

kádái'ok, kalaposok, festk,

takácsok, üvegesek, szappano-
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sok. Urnának, háiio^osok. ötvö-

sök, viaszönlók. kort>ki?yár(ók

fs résúsk IS37 ^o. L).

MoKHiN (Ti»ronlál \m.>.

r.Mzmadiak. s/úc>ök. s/al)6k.

kovácsuk. kert^kifvarltSk. n</lii-

losok. borhíMvok. timdntk. lii-

kársok. háhsiitók. kötélgvür-

tók IS4IÍ (o. I.i.

M(»ii.M.«i (Haranya vm.>. —
Szabók h»«.»'.»-h,.ii kapják IWs-

ti (e. k.l. — Magyar vargák

1754 M. T. (e. k.). — Vargák

1777 M. T. — Vargák, korók-

gyártók. as7tnlosnk. kádáruk.

kovácsok, lakalo^^ok 1777 M.

T. (O. I.). — Fazekasok rs kor-

s<»sok 1778 M. r. le. k.). -

Szúrsök, szabók és mások 1S1.'>.

— Takársok \SVX Mob já-

rok 1S3(J. Halászok 1817

^o. 1.1.

MoNOR iPesl vm.i. — Ke-

rékgyárlók. kovácsok. lakácsok

IH41 (O. I.).

Monostorszkí; dJars viu.i.

Kovácsok, lakalnsok. kt'rék-

gyárlók. molnárok, kádárok,

balaszok, szabók, szcsök, asz-

talosok, eszlcrgályosok. laká-

csok, csizmadiák, kolclg) árlók,

s/a|ip.'iiio<«ok. vargák és fazeka-

bok 1825 III. m. és o. I.i.

MONYOKÓKKHI K íN'aS VIIl.).

Csizmadiák 1690-beii kapják

Énwkujwrral egyült Krinend-

tól (O. L).

MoÓH. sivc C-o/.v//.'* li rber

vm.). — Kádárok 17r»:{. M. 1.

le. k.). — Takácsok 17i»7. M.

T. ye. k.l. — Vargák k. n. (e

k.) — Kéményseprk ISl'.í. —
M. és n. vargák iSJ.'i. -

M. <sizmadiák lS\?:i. l^off-

nárok (germ. \\ agiuM*) 1S*2.'>.

Itognárok német czébszabály

tervezete k. n. a jelen szá/ad

elejérl. Mf^óroii és a bozzá

larloz birtokon lév szcsök

Ib'^*^. Fazekasok (ruszhi-

ivím s Csóka falvakkal egyiilt

(I. ().).

Mosór.z (Nyitra vm.|.

(Csizmadiák H'>l I. kölcsönzik a

kisueza-iijbclyirkin'k lótúl,

Trencsén v. levéltárában (ez.

I.. i.).

MosoNY vÁHMKGYK. Vargák

U\S8 FipóUól (e. k.). — Szú-

csök HVM Lií)ótlól (e. k.).

Szabók és vargák 1S45 (o. 1.).

MosoNV mezvárosban lakó

csizmadiák ISU) (o. 1.).

Mózs (Tolna vm.). Taká-

csok, kádárok, asztalosok, sza-

bók, kovácsok, csizmadiák,

boilnárok és ácsok 1^<1|^ [o. I.).

Munkács (Hereg vm.).

Fazekasok 1592, 1645. Csiz-

madiák 1707, 1828. — Csapó
czéb 1817. — Timárok 1818. -

Sulö czéb (pékj 1818. a Ve-

gyes czeh» 1818. (n. m.).

Kmvesek, nudnárok, ácsok

és pékek \H\H. — Vargák 1HI«.

Krményse[)rk \h\[K —
A«.sok, bikalos<»k, kovác'sok,

szijgyárlók, üveges«'k, kerék-



284

gyártók 1818. — Szcsök,

szabók, gombkötk 1818. —
Kalaposok 182'2.

madiák 1828 (o. 1.).

— Csiz-

N
Nagybánya (Szatmár vm.). —

A városi levéltárban lév

XV—XVIIl. sz. czéhlevelekrl

Id. a Századok 1889. évf. nov.

füzetében a a Nagybánya régi

topáráról és czéheiröhy ez. a. meg-

jelent értekezésemet és a czéh-

bizottság iratai közt lév ki-

mutatást u. a. 13. czéhrl —
A fvárosi levéltárakba7i ezek, ta-

lálhatók: Fazekasok 1633—1743.

— Csizmadiák 1642—1742. —
Késcsinálók 1649. — Féssök
1714. — Asztalosok k. n. csonka

(a. 1.). — Csizmadiák 1805. —
Kéményseprk 1819. Ková-

csok, kerékgyártók és kötél-

gyártók 1826 (o. 1.).

Nagy-bajcs (Gyr vm.). —
Molnárok 1847 (o. 1.).

Nagy-becskerek (Toron tál

vm.). — Lakatosok, asztalosok,

kerékgyártókés mások 1818. —
Pékek, viaszöntk, molnárok,

szappanosok és mások 1818.

Vargák, kötélgyártók és fés-

sök 1818. — Kmvesek, ácsok,

utczakövezk 1818. Csiz-

madiák, tímárok, szíjgyártók,

bocskorkészítk 1818. — M. és

n. szabók, szrszabók és mások
1818. — M. és n. szcsök, mé-

szárosok, scrfzk 1818. Ko-

vácsok, ácsok, nyergesek, kádá-

rok 1818 (o. 1.). — Egyesült

bripar czéh. — Vegyes czéh

1818 (hat darab melléklettel

n. m.). — Kalmárok 1822. —
Bocskorkészítk 1826 (o. 1.).

—
Tímárok 1828 (o. 1. és n. m.). —
Kovácsok 1830 (o. 1.). — Ko-

vácsok 1830 (n. m.).

Nagy-bicse (Trencsén vm.).—
((Vegyes czéh)) 1637., tótul

(n. m.). — Csizmadiák i55ö,

2 példány (a. 1.), 1659-ben köl-

csönzik a Vágbészterczeieknek

;

1694. Esterházy Páltól, tótul,

Trencsén v. levéltárában (ez.

b. í.). — Kovácsok. 1656-ban

adják a várnaiaknak ; ugyan-

csak a bognárok czéh levelét tó-

tul (n. m.). — Szabók 16()8-ban

kölcsönzik az ülavaiaknak tó-

tul ; 1721-ben a kisucza-új-

helyieknek tótul, Trencsén v.

levéltárában (ez. b. i.). — Taká-

csok 1718, tótul (n. m.).

Nagyfalu (Árva vm.). —
Szabók 1712. tótul (e. k.). —
Csizmadiák 1713. tótul (e. k.). —
Fazekasok 171.'*) tótul (e. k.). —
Kovácsok 1713 tótul (e. k.), —
Vargák 1750. gr. Erddy
György ersíti meg, tótul (e. k.).

Nagy-iván (Heves vm.). —
Csizmadia, szcs, szabó czéh

1825 (o. 1.).

Nagy-kálló (Szabolcs vm.).

— Asztalosok, üvegesek, ácsok
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Tímárok, var^k,
~ Szrszabök IS*.»7

(a l.K

Nacy-ka.mísa t/ala vinj.

tAz cirylu'álloll szrs. sznhó,

c^izmaiiin. Inkao, k«»vá(\s, Inkn-

los, kt»rék«)-árl6. költ^lijynrló

és üveges rzéhlíolioko 1777. M.

T. {e, k.». — Pékek IKU.

Kómiivesek. Ácsok, ISI?, (o. I.).

Nac.y-kai*<)hnak (Zala vm.). —
Szabók, csizmadiák ISI.V Ta-

kársok 1815 (o. I.).

Nacv-káhoi -^ (Szál már vm.i.

<:aizmadiák 1717 (c. k.) ós ISI'.í

to. I.i. — Szabók 1717. III. Ká-

ri»lv (<•. k.'i Szrtök 1717.

111. K.irolytól, mcf^ersíli Ká-

n»lyi Sáinlor 17? l-ben (e. k.) és

ISP.Í (o. I.i. Köm vesék és

ácsok \7(\X M. T. (e. k.) és

iSP.Mo. 1.) - Varpák \7iVX M. T.

íe. k.>. ls|«» (o. 1. líémeli. —
Áisok é> lakatosok 1778. M. I.

(e. k.», 1793 iki másolat (e. k.).

- Kerékgyártók és kovácsok

1770(6. k.i.lsl'Mo.l.l.-Kótt'l-

verók 1770. M. T. (e. k.i. \s\\)

lo. l). — lakácsok 1770. .M. 1.

(6. k.i és ISIÍ» ío. 1.). — Faze-

kasok 1778. M. T. le. k.), IS1Í»

(O. 1.). — Tímárok 17X1 (e. k.i,

IHlíí ío. I.). Szíjgyárlók 1799.

vc-ízik ál a (Hji'fczt'jiif'hét I7.'>k-

ból (e. k.t. - Szíjgyártók, nye-

reggyártók \x\\K — Kalapo-

»íjk, fcslók \hVX — (njbások

1818. — M. és n. szabók és

gombkölók \H\\). Kémény-

seprk isl'i. Asztalosok, la-

katosok. II végesek 18?1. —
Kátlárok isr.í (o. I.).

Nac.v-káta (Pest vm.l. —
l'Vslö, asztalom, kalapos, ko-

vács, ktilcigyarló. lakatos, \\v-

rékgyárto. csízmatlia, szabó,

szcs, niolruir, lakárs í'gyütles

czéh \K\\) lo. I.).

Nacv-kikinda (Toronlál \m.).

Szcsök, kalaposok, kötél'

gyáitók és mások Isl'.í. —
Hnrbélyok. mcszárn-síík, s/ij-

gyárlók. tímárok és mások
181'.>. — Csi/inadíák. \ari.;ák

\s\\\. — M. és n. szabók, szr-

szabók, gombkötk bSl'.í. —
Kerékgyártók, kovácsok, laka-

tosok, piiskannvrs(»k i vulgo

nüclisenmarher) IN?Ü lo. I.).

Nagv-k(m:sk (Vas vm.). -

Takácsok \H'}\) (o. I.).

Naí.v-khos (Pest vm.).

Szappanosok 1642-ben kapják

lirbreczenlül a kccshrtnétwhh'l

együtt (e. k.). — Csizmadiák

Hif)^ veszik ó-l'iidától (n. m.j,

1714 (n. m.i. 1780 (c. k.). - Var-

gák lÜOl In'ii kapják az esz-

ler(fomi, komaromi, hudai és vá-

czi czéhek szabályait a \'\ I.

száza<lb«')l (o. I.).. — Lakatosok,

»'>rások és ágyúöiilók 1744-brri

kapják a pestiek 1701 -iki sza-

bályíiit (e. k.). -- Kovácsok

1750 ben Vífszik át a budaiak

HV.f.Viki szabályzatát (e. k.). —
Asztalosok 1777, iHOViki má-

solat (e. k.j. — Kerékgyárlók
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1803-baii veszik át a pestiekét

1776-ból (e. k.). — Ácsok,

molnárok, kmívesek 1817. —
Lakatosok 182'2. — Tímárok
18?8. — Szabók 18-28. — Taká-

csok 1831 (o. ].).

Nagy-lak (Csanád vm.). —
Szal)ók és szrszabók. — M.

szcsök, asztalosok, lakatosok

és mások. —Takácsok, csizma-

diák cs vargák czéhei külön-

külön 1815-bl (o. 1.). — Ld.

Makó.

Nagy-lévárd (Pozsony vm.).

— Csizmadiák 1835. — Var-

gák 1835. — Szabók 1835. —
Mészárosok lv837 (o. 1.).

Nagy-maros (Hont vm,). —
Asztalos, kádár, ács, kovács,

bádogos, üveges, pék, varga,

csizmadia, takács, szcs, szabó,

kerékgyártó, kmves, együt-

tes czóh 1840. — Molnárok

1844 (o. 1.).

Nagy-marton. Maltersdorf.

(Sopron vm.). — Szabók 1595

(n. m.). — Kmívesek és kfa-
ragók 164(). 11. Férd. — Ke-

rékgyártók 1()58. Esterházy

Páltól (n. m.). — Posztosok és

pokróczcsinálók (cenloniíices)

1(*)79. Esterházy Páltól, m. e.

Est. Mihály 1717. és Est. An-

tal hg. 1755 (n. m.). Faze-

kasok 1(')95 (n. m.). — l'ímárok

1740 Esterházi Pál Antal hg.-

ll (n. m.). - Csizmadiák 1746

(e. k.). — Kádárok 17(i(') hg.

Esterházy Mihálytól (n. ni.j. —

Pékek 1791 -ben kapják Po-

zsonytól (e. k.).

Nagy-megyeu (Komárom
vm.). — Csizmadiák 1681 latin

és magyar; l(>91-ben adja az

érsekújváriaknak (e. k. és n.

m.). - Takácsok 1681 Lipóttól

és 1713-ból (e. k.).

Nagy-mihály (Zemplén vm.).

Kéményseprk 1819 (o. 1.).

Nagy-oroszi (Nógrád vm.).

Kerékgyártók, kovácsok 1819.

— Csizmadiák 1821 (o. 1.).

Nagy-ölbö (Vas vm.). —
Takácsok 1725 (n. m.).

Nagy-röczi: (Gömör vm.). —
Szíjgyártók 1 833. — Csapók

1834. — Tímárok, vargák

1834. — Csizmadiák 1835.

(o. 1.).

Nagy-salló (I)ars vm.). —
Német varga, lakatos, l'est,

asztalos, pék, kerékgyártó, ta-

kács, szcs, m. szabó, kötél-

g-yártó, nyereggyártó együttes

czéh 1839 (o. 1.).

Nagy-szalonta (Bihar vm.).

Tímárok 1834 (o. 1.). —
Csizmadiák 1820 (o. 1.).

Naííy-székely (Tolna vm.).

Takács, varga, esztergályos,

asztalos, kovács, lakatos, kádár,

kerékgyártó együttes czéh 1832

(o. 1.).

Nagy-szent-mhílós (Toron-

lálvm.). Szcs. Csizmadia.

—

Kerékgyártó, kádár és asz-

talos stb. — M. és n. szabó,

szürszabó, gombköt. Viasz-
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önló. |H^k. mitlnár. inöszáros.

N. varya. timúr ós szíj^yárló

slb. rzéh ktilon-külon ls.M

(o. 1.^.

Nact-szombat. S:íkcsttk !.W>

1604 (e. k.) és 1679 u\ k. és n.

in.K — Suihók és poHZhicstnálók

ir>^> >iz4thök külön 1622

!nai:\;ir lunllláshan; poszttnsi-

fi.tl.'k külön IMK) (o. k.l.

Sz*it'ök I.Vk**-1>úI lol; n iJitUv>-

csiaknuk adják 1051 lo. 1. és n.

m.i. /5í<S-ban ni. c. Hucloir (cz.

b. i.) ozl adják St*mptt', Szmui
élt l'j^'án^^ szabóinak 1636-l):ni.

ni. ó«i némrl niasnlalltnn lo. I.i

Mrsiitrosíik \'AV2-\)cu adják

a nvHfauiefiiffieknt'k^ lólúI (n.

ni. . Ilxizmatliák InÜii a vá-

rostanárslól. ITUKMicn adják a

rufj'f-titfwlcst'inifiáknak (cz. b. i.)

|ii<l"*-bí»n veszik ál a j)ozso)iyit

és adják a künneinlirknfk (o. I.).

Csizmadiák lüíHf in. m.) HU.'i

ie. k.l. IGtK'i: 1711 b'iHn. m.).

—

Varrjnk \'A'A\, b»lnl. H>l l-ben

kiadva a rsejtrrffirknrk, \i\\'t.

i»».V.i-iki ujabb iiiegerúsitéssol

(4 példány, e. k.); ir>:U-brn

kiadva S*'tnptr, Szered és Uj-

yitro9 vargáinak: l'iKí-ben a

vtttenczifknck in. m.i; — Faze-

knsük az L^íiT-iki tót szabá-

lyokat adják lí'»->.V|>cn a íjal-

gócziakmik íe. k.) M'M, h'»7H.

17*24 (n. ni.i, 1771 -iki másolat,

mind tótul (e. k.). — Szijgu^'n'-

tnk I.'í77-b<*n n\<TÍk a városta-

nácstól régebbi szabályaik meg-

ersítését. /57S-baii \\\. i\ \\\\-

dt»lf (11. in. é> o. 1,1, ir»\?*J-ben

adják a utvnitniuiU'^t'iHijinknak

(11. in.K ugyancsak a szrrrilifk-

nrk. 1715-bcn m. e. a/ llstei^

li;i/yaU állal (o. I.). Síjfreg-

es paizsgifártók, rriizfuimk én

szijgifnrtók iTtlS Rinloirtól (n.

m.l. Siferrg- és sziji/ilártök

k. »». és nar* ic k.l. hWO-ben

adják a ui-óvárinknak (o. 1.^. —
Paizsgyárlók és csiszárok /.-. x.

és Í7Ö5 (e. k.l. — ljikato!<ok

1584-ben a v. l. rcgcbbick meg-

ersílése icz. b. i.i; adják a

rrszin'émirknrk, latin és magyar;

hV>r». lót (e. k.). - Takácsok

l'hS't., és /.-. }i. (e. U.i Ifi'tí'hvn

adják a rittrurzicknel,-, és Hi5U

(n. m.l. Kovi'irsnk /.">h^ a v.

t.. régebbiek megerösílésc (cz.

b. i.i 1598 (c. k.l. Ácsok i.hSÍ

a V. t. régebbiek luegcrosítése

(CZ. b. i.i. (lomhkölök az

|.V.>'.>-ikil adják az érsckujrá-

riakmiL 1635-1 )eii és a szere-

dirkiu'k 1723 le. k.l. 1723 (ii. lu.).

— Kádárok h*ú>'.l. ir»s:',-iki pót-

lással (e. k. II. m.l. Kerék-

gifártó HVJll; l(')7*>-iki másolat

a városlanácstól (e. k.). —
Viaszontk KUn (e. k.l. - Mé-

zeskalácsoHak IG'.H (n. m.). —
Szürszahók 1702 magyarul é^^ la-

tinul a V, t. (e. k.). — Kundvc-

Hck és kfaragók \7'2i\ ío. I.).

Köndvenrk I7'?7 (n. m.) 1770

M. r. (e. k.l. Tímárok I7.V2

(e. k.l. J'ékek HöH (n. iii.j
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1774. névsorral (e. k.). — Kötél-

gyártók 17(U) M. T. (e. k.). —
Asztalosok 1772 (e. k.) — Bor-

bélyok 1779 (e. k.). — Arany-

mivesek 1790 (o. 1.). — Kalmá-

rok 1827 (o. 1.).

Nagy-tapocsány (Nyilra vm.).

— Csizmadiák 1600-hen kap-

ják a nagyszombatiak i566-iki

szabályait, Iö35-hen átveszik

az újváriakét (ez. b. i.) 1827

(o. L). — Szíjgyártók i6':22-ben

kapják Nagyszombattól az 1577

— 1578-ikit, 1(>23. megersítés-

sel és tólúl külön n. m.). — Szú-

csök l()74-ben adják a galgó-

cziaknak tótul, 1006-tól 1761-ig

a mesterek névsorával. — Ka-

laposok 1711 tótul (n. m.). —
Mészárosok 1727 (e. k.). — La-

katos, kerékgyártó és asztalos

czéh 1757 M. T., német és tót

másolatban (e. k.). — Szabók

1774 M. T. magyar és német (e.

k.). — Varga, szabó, szrszabó,

szcs, lakatos, kovács, szíj-

gyártó együttes czéh 1825 (o. 1.).

Nagy-teremia Torontál me-

gyében lakó mindennem mes-

teremberek 1846 (o. 1.).

Nagy-tevel (Veszprém vm.).

Takácsok 1829 (o. 1.). Ld. Tósok.

Nagy-várad (Bihar vm.). —
Kalmárok k. n. (e. k.). Kovácsok

1779 (e. k. — Kéménysep-

rk 1819. — Gubások. —
Kötélgyártók és szitakötök. —
Pékek. — Fazekasok. — Hen-

tesek. Kalaposok. — Szap-

panosok czéhe külön-külön

1820-ból. — Kovácsok, kerék-

gyártók 1823. Tímárok 1828. —
Vargák 1832. — Német sza-

bók 1835. — Kádárok 1839. —
Szíjgyártók 1839. — Csizma-

diák 1840. — N. tímárok 1841

(o. 1.). — Ld. Várad-Olaszi,

Várad- Váralja és Várad-Ve-

lencze.

Nagy-vásony (Veszprém

vm.). — Csizmadiák 1657. (a \.\

— Csizmadiák 1770. — Pintér

(kádár) czéh 1770. — Szabók

1768. — Takácsok 1769. —
((Vegyes czéh)) 1770 (n. m.).

Nánás. Ld. Hajdú-Nánás.

Nassicze (Veröcze vm.). —
Szrkapcza-csináló, csizmadia,

varga slb. czéh 1819. — Szr-
kapcza-csináló, csizmadia, var-

ga, kovács, lakatos, asztalos,

szcs, kerékgyártó, szíjgyártó,

nyerges, fazekas, m. és n. szabó,

kötélver, kmíves, kfaragó,

ács, kádár, kalapos, szappanos

és molnár czéh 1834 (o. 1.).

Nemes dömölk (Vas vm.). —
Csizmadiák 1817 )o. 1.). —
Szabó czéh k. n. a kémen esaljal-

akkal együtt (o. 1.)

Nemes-magasi (Vas vm.) és

a szomszédos helységbeli taká-

csok 1826 (o. 1.).

Nemes-militics (Bács-Bod-

rog vm.). — Lakatosok, ácsok

sté. 1815 (o. 1.).

Német-boly (Baranya vm.).

— Molnárok, pékek 1822. --



Kaiiár. koviM*H. kerekiívarU* »:alontiki, rttUomzi és fiormemli

slb. rzéh !>*?**. — Varjsa. >/úrs, inolMárokkal oj^yüll (o. k.). —
s/ijiívaii«'> czeli IS?*,* h». I.». S/abok WáVJ u ^i\ HallliNányi-

\r.\^^;TH;Yl i \. Ld. Vfi';»/'"*- akl«»l (o. k.K - Kovácsok l('»7r»

l«i/ti/(i és /í«*Ai*s-(tí/u/«i. (0. k.). — Kovácsok és l)ü^ná-

Ni.MKTi (Sopron vinj. — rok lt»7(» (ii. iii.l. — l ra<lnlmi

Kertek iryárl«*». kovács, a^'/lnlos molnárok k. n. \\ II. sz.)

•véli l.s\*7 »o. I.). Hatlliyányi Ádámlcl ».». |.).

.\Évinr-j\nK.\i u. I^eulsdi' Més/arosnk 17(K) a höruioidi-

JtV'iulorf. iMosi>ny vm.). — ckkcl oj^yüll (n. in.). — Ková-

r.sizmniliák IN?!) (o. I.). rsok és kcrékpyárl«'>k 17 Is.

Némht-kkrkszti:r (Sopron Takarsok átvéve a pozsiwi/il

vm.i. — A l)oirnár. k«>várs és 171*.*- hói /7/í és 1718 (o. I.).

lakatos czéh 1657-l»enkölrsön7.i Nari^ák 17li(*t M. T. (o. k.).

a hípuitínuktutk >/abaly/.atal Ni /sidih (Snpron vm.). —
(e. k.). — Takácsok 171.?. hg. Kádárok HVss Lipúltólíe. k.). -

Rslcrházy Páltól in. m.) 18*2*.> Kovácsok é^ kerék ti: vári ok

(o. I.). — Szabók k. n. (n. m.). \i\HH (e. k.). - lakácsok I7.")7

— Kovácsok és kerékgyárlók M. T. (e. k.).

I7nO M. r. (e. k.l. IVó(;nÁnvÁnMi:(;Yi; Icniictén

Ném»;t-i.iin:sk (Lipló vm.i. — lévó molnárok ISIS. Mészá-

Kcesek HW^íi (n. m.). — Fostok rosok \H'2'.) (o. 1.).

Ií<*20. Csizmadiák lK-10 — Nyék (Sopron vm.). — \ ar-

Szcsök iS^t) lo. I.). gák \iVM\ gr. Ksicrliázy Mik-

Nkmkt-pki.söíiz (Zólyom lóstól és I7I\? III. Károlylól

vm.». — Csizmadiák, szabik, (e. k.). - Szabók HVM\ a h'kai-

timárok ^tb. |NJ4 (o. I.). akkal együtt Ksterliazy Mik-

Némkt-pró.na (Nyitra vm.).— l«')stól (c. k.). — Lakatosok h» i;»

— Posztós czéli ir»7.'i (n. m.).

—

Esterházy Miklóstól 1717-iki

C.>.izmadiák H'»S*.» (n. m.). megersítéssel. Kádárok lis-

Némkt-szk.nt-pétkr (Temcs terházy Mihálytól |(»ls.

vm.). - - Kovái-sok Isl'.l (o. l.j. Molnárok hi.V.> Esterházy Pái-

Nkmet-ljvár (Vas vm.). — tói 1717-iki megerósiléssel. -

Kerékgyártók (bognárok) l.i<i8 Szíjgyártók 1666 a váro^ la-

(o. L). — Gombkötk a Szóm- nácstól (mind n. m.). l7".><".-ban

hathelifrol ir»4*2-ben ho/otl sza- adják a locHmámlifiknak (e. k.).

bályokat k». I. adják a rolion- Csizmadiák 1697. — Taze-

cziaknak I7IH in. m.). .Mol- kasok I7(J<) Lipóttól (e; k.). —
nárok 1669 g. Batthyányitól a Asztalosdk és üvegesek 1717

Komfrld-k'myvtár. Ml. 19
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Esterházy Páltól (n. m.). —
Asztalosok és lakatosok 1754

Pálíy Miklóstól (n. m.). —
Ácsok 1755 (e. k.)- — Km-
vesek és kfaragók 1805 (o. 1.).

Nyerges-újfalu (Eszter-

gom vm.). — Molnárok 1836

{o. 1.).

Nyír-bátor (Szabolcs vm.).

— Szabó, szcs, takács, csiz-

madia, kovács, lakatos, aszta-

los, kerékgyártó, szíjgyártó,

szappanos és ács egyesült czéh

1824 (o. 1.).

Nyíregyháza (Szabolcs vm.).

— Kalmár, fest. — Molnár,

ács. kmves. — Szíjgyártó,

kötélver. — Asztalos, lakatos,

üveges. — Szabó. — Varga. —
Kalapos. — Csizmadia. — Ko-
vács, kerékgyártó. — Szcs
czéh külön-külön mindenik
1818-ból. — Mészárosok 1825.

— Gubások és takácsok 1839

(o. L).

Nyitra város (Nyitra vm.). —
Lakatosok és kovácsok i585

a nyitrai püspöktl (e. k.) —
Ugyanezek : lakatosok és ko-

vácsok 1585 (ez. b. i.). — Kala-

posok 1592, 1747-iki hiteles má-
solatban, (pergamen n. m.). —
Csizmadiák 16i8 a nagyszom-

batiakkal együtt 1796-ban ma-
gyarra fordítva (e. k.). — Gomb-
kötk 1635-ben kölcsönzik az

érsekújváriaktól, a kik viszont a

nagyszomhatiakét vették át

15U9-bl (e. k. és ez. b. i.). —
Újra leirattak 1725-ben (e. k.).

— Molnárok Í6S8 és iö89 a

Bars és Tt^ncsén vánncgyeiek-

kel együtt (n. m.). 1725 o. 1.).

— Szcsök Í6S0. veszik át az

újváriakét (ez. b. i.) 1638-ban

az érsekújvárit 1513-ból, 1745-

ben a püspöktl (e. k.) — La-

katosok iö*4^-ben ersíttetik

meg a magokét püspökük ál-

tal (ez. b. i.). — Mészárosok

i69S, il45, 1697 (o. 1.).
—

Borbélyok 1720 (n. m.). — M.

szabók 1732—1745 (n. m.) és

iin a püspök által megér
sítve (ez. b. i.). — N. vargák

il59 (n. m.). — Vargák 1791

(e. k.). — Takácsok 1794.

tót czéh-szabályok (e. k.). —
Fazekasok 1804 tótul a meste-

rek névsorával (e. k.).

Nyitra vármegye. Molnárok,

a Bars- és Irencsén megyeiek-

kel i550 I. F., megersítve

1669. és 1691-ben L. (o. 1.).
—

Mészárosok 1562 tótul Nagy-
szombat városától veszik át

(n. m.). — Vargák és posztó-

csinálók ((mind anabaptisták))

az egész vármegyében 1771 (e.

k.). — Kötélgyártók 1832 (o. 1.).

Nyustya (Gömör vm.). —
Gsap(')k L^25 (o. 1.).
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o
íViuu-jn: (Hacs-Hotirt>^ vm.K

S/abúk. szrsök. in. vargák,

tiiiiámk. sziJ4j\arlt'>k ós nycívg-

tryartók ISLV - (Ni/madiiik

o*' II. \aruÁk ISir>. — Kováonk
t»- koD'kfíx ártók I8ir». — Ta-

kar«Mkk ISI.'». — Kalmárok
l^.*i». Kuniívcs. ács. nszla-

l«"». kn\;M*'». lakatos, kádár, kö-

lélveró. |>ék. kalapos, szappa-

nom, bádogos moslerrk iN.V.í

I. F. »|H»rganicnen. gy«»nyör

i/inikép|H»l. a czéhs/abálNt»U

n\«>iiitaláml>an. nrinctiil.

Igyane/ek és még gombkölk.
>zilakötók és üvegesek 1S.'17

... I.»

0-BFssK>v('roronlál vm.).

—

Csizmailiák. kovácsok, kerék-

gyárlók. tímárok, szíjgyártók,

kötélverk. üvt»ge>ck. kádá-

rok, asztalosok, szabók, szúr-

>zabók. viaszönlók. mészáro-

>ok. vargák, fazekasok, szap-

paiiM«Mtk és borbélyok IMIO

•.. I. .

Ó-BLDA (Pest vm.i. — Var-

gák ISI 7. — Pékrk 1S\M. —
M. é- n. szabók \X'2\. — Asz-

talosok ]X'2'k — .Molnárok

\^U Kadarok IK51. —
!>zijcsök. tímárok |h.'V2. — Csiz-

madiák 1H41 (o.(l. lA.IiHda.

0-HTTAK (líáís-l'.odrog vm.j.

— í'öbb iparból alakított u. n.

fÓ-Fiitak kö/>égi izcb», \H[H-

maH>latban. szerb n vei ven. —

• Nemet ezéliD. ki atlonia-

nyt>zla? nem tudják. iSIK-ban

az iratok mcgsemmi'^lteU (cz.

b. i.). Ld. hittah,

Ó-KAN izsv (Háes-Kodrog

Nm.i. Szül *»ok. III. ós n. sza-

bók, esi/.madiák iSlT). - Ta-

kácsok ISI."). Ková<*s, laka-

tos, kerékgyártó, kötélgyártó

és üveges ezéh 1S|.'». l'aze-

kas. n. és m. var/ a. as/lalos

és kalapos ezéh ls*.?í"». I\;i la-

posok \s:\{) (o. 1.).

(Vmohamc.za (Bács-Hoílrog

vm.l. — Takárs. kí»\ács, laka-

b»s, csízma<lia. szabo, kerék-

gyártó, as/lalos. kádár, szües.

kötélver. fesló, szíjgyártó,

s/.appanos és ács ezéh IS.*{S

(o. 1.).

Ó-PALÁNKA (Bács-Hodrog

vm.). — Szcs, bocskorkészit,

vártra, szíjgyártó, kovács, laka-

l(»s, szabi). szürszaLo. üveges,

mézeskalácsos, pék, szappanos,

kötélver, káílár, mészáros mol-

nár, asztalos, ács és csizmadia

rzéh ISM) ío. 1.). L.j. r„-

Innka é> Uj'l*nlánkii.

Ó-Ti HA (Nyitra vm.). —
Vargák ir)/.") tót ío. I.). — Sz-
csök H)7S-ból kapják Mlávától

(e. k.).

OuAiioviczA íVerö<;ze vm.). —
\. és m. szabók, szíjgyártók,

fazekasok és má*-ok ls|'.) (o, 1.).

Orosháza (Békéá vm.). -
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Csizmadiák 1818 (o. 1. és ez. b.

i.). — Szabók, szrszabók, sz-

csök 1818. —Takácsok 1819. —
Kovácsok, kerékgyártók 1819

(o. L).

Oroszvár (Mosony vm.). —
Kovácsok, kerékgyártók, kádá-

rok 1836 (o. 1.).

OSTFI-ASSZONYFA (VaS VlTl.).

Csizmadiák 1818 (o. 1.).

OszLÁNY (Bars vm.). — Mé-

szárosok 1706-ban veszik át az

érsekiíjváriakét 1652-bl (e. k.).

— Szitakötk 1718 (e. k.). —
Szíjgyártók 1718. III. Károly-

tól (e. k.).

OszTRO (Nyitra vm.). —
Csizmadiák 1714 (n. m.).

Ottenthal. Ld. Ottóvölgy.

Ottóvölgy, Ottenthal. (Po-

zsony vm. a szentgyörgyi ura-

dalomban.). — Mészárosok

1725. Csesztével együtt gr.

Pálífy Miklóstól (e. k.). — Ld.

Bazin.

OzoRA (Tolna vm.). — Fa-

zekasok 1747 a dombóvári és

kaposváriakkal együtt gr, Es-

terházy Pál Antal jószágigaz-

gatójától (e. k.). — Ugyancsak

az ozorai és dombóvári ura-

dalmi fazekasok 1748 hg. Ester-

házy Páltól (ez. b. i.). — Sza-

bók és szrszabók 1771 M. 1\

(e.k.).

Öcsöd (Békés vm.). — Ve-

gyes czéh 1830 (n. m.). — Csiz-

madia, szcs, takács, kovács^

bodnár, molnár és ács egyesült

czéh 1830 (o. 1.).

Örkény, Eörkény. (Pest vm.)»

Csizmadiák 1716 (n. m.).

Öttevény'-sziget (Gyr vm.L

Molnárok 1847 (o. l.).

Pacsér (Bács vm.). — Ko-

vács, lakatos, kerékgyártó, asz-

talos, ács, kádár, szcs, szabó,

szijgyártó, timár, csizmadia,

lakács, kötélgyártó, kömives

együttes czéh 1829 (o. 1.).

Pádrág (Veszprém vm.). —
Kerékgyártó, kovácsok 1824

(o. l.).

Pakrácz. (Pozsega vm.). —
N. és m. szabók, szcsök és

mások 1818 (o. L).

Paks (4V>lna vm.). — Ková-

csok 1776 (e. k.). — Kádárok

1777 M. T. ((\ k.). - - Szcsök

1777 M. r. (e. k.). — Lakato-

sok és ácsok 1777 M. T. (e. k).

— Csizmadiák 1778 (e. k.) és

1841 (o. 1.). — Molnárok 178^

II. Józseftl e. k.). — Km-
vesek, ácsok fazekasok 1838

(o. l.).

Palánka (Bács-Bodrog vm.).

Kötélver, varga és asztalos

stb. czéh 1815 (o. l.). — Ld.

0- és Uj-Palánka.

Palánka (Bereg vm.). —
Kmivesek, ácsok, molnárok,,

pékek stb. 1818 (o. L).

Palást (Hont vm.). — Mé-



szan»5iík IvS-J^ [o. l). Ld. /;»»)/•/- IS^U ^o. I.). — FnzeUnsok 1706

í\'isztö. (II. m.l. 1S*?.'» (o. I.i. TnUá-

Páli iSopron mii.>. Ta- csók I7l?-hcn ves/ik al a />o-

kár^ok K^^i" ^o. I.i. zsoitf/it (c. k.) ós 1766 ni. iii.^.

Pai.«>ta (CjMinád mu.i. IS'.M m. I.i t^si/.inaíliak 1722

S/úcsi.k 170Ö (II. m.). — Faze- és 1770 ^n. m.). .^/almk 17G5

kas.»k 1788 M. T. (e. k.). — (n. m.). 1845 és ISir» (o. I.). --

r.si/mndiák 1770 tii. m.). — Fa- Csap-mcsloivk 1767 in. in.). —
zeka>«>k 1771 ^n. m.). — Kova- Szúrs/nhúk 1767 M. I . (e. k.). és

• sok 1779 111. in.i. — Vargák ls\*(> o. I.i. — l\o\jicsok és

1779M. 1. iieinollé< maifynrúl. lakalnsok 1768 (c k.i. aBod-
— S/ahök és s/úrvzab»»k 1SI.*». nár czélin 1770 »•> 1772 (e. k.).—

Asztalosok, lakatosok IS|.'>. liarisnvakötök 17S*.? (ii. m.) ós

Tak;ics<ik ISI.V — Csizma- IS41 (o. 1.). — M. kalaposok

diák és cserz vargák IHl.V l,s?0. - Csapók lsv>(). Ha-

Koxáosok é> bognárok Mttkó. lászok ISJ.'k — Aszlolosok

\tt(fijlak é> Aju'itfaUin\tl vií;yúi[. IS 10. — Mcszárusok és tiiná-

1817 I. rercncztól icz. b. i.l. — rok l«Sl-2. Kovársok, bndogo-

Kovács, bognár, szcs, szabó. sok. szcr-készilk (in^lnimen-

4-^izinadia. m. timár és ntoinár lonnii conreclores) és késesek

r/vh 1SI7 (o. 1.). IMI. - M. tiniárok 1845.

Pavcsova és a b.'niáli halár- ácsok, kniivcsck. fazekasok

órsidék kézmvesei 17'.M 1. l'e- és kfaragók 1817 (o. 1.).

rcncztól (n. in.). — Kémény- Pápó<:z (Vas vm.). — laka-

reprók |SP.» (o. L). csók 184r) (o. 1.).

Pankc»ta (Arad vm.i. Pakahitv (Bács vm.).

< Csizmadiák, vargák 1S;>| m. Asztalos, lakatos. á<s, kovács.

l-t. — lparo>ok czéhr 1821 I. szab('». lakács, esztergályos kc-

Forencztl n*z. b. i.i. rékgyárl<'», kádár, molnár, szcs.

Pápa (Veszprém vm.). — Var- csizmadia, varga, kalapos, fest,

gak 1611-ben adják a sárvátnitk- harisnyaköt, kómives, kölél-

naíi 73 czikkely a mesterek gyarló együttes czéh IS 10.

né\*iorával én e*.küfonnával (e. (o. 1.).

k.i. ÍGÍf.f (n. m.l é^ ls."»s (o. Páhoány íTorontál vm.). —
\,\. - Sz<>k 1652 é*. 1767 in. Kötélgyártó, timár. ács, szcs,

ni.k IH43 (o. L) - Gombkötk szijg\ártó, szrszabó, csizma-

Itiítíi-han adják Székesfehéi'vár' dia. mészáros, sza|)[)anos, szabó.

nak íe. k.^ — Kádárok 1701 asszony-sarnkászíl. kovács, fa-

(n. m.l. 1768 M. T. (e. k.; é> zekas. takárs. fe^-ló. íiveges^
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kádár, borbély, gombköt czéh

1837 (o. 1.).

Párkány (Esztergom vm.)-

Csizmadiák 1817 (o. 1.).

Pásztó. Heves vm.). — Szú-

csök és szabók 1666 Lipóttól

(e. k.). — Lakatosok és kerék-

gyártók. — Takácsok és szr-

szabók. — Csizmadiák. — Sza-

bók és szcsök. — Kádárok

és timárok és n. vargák külön-

külön mind 1817-bl (o. 1.).

Patafalva. iiPoppendorf.y)

(Vas vm.). — Vargák 1867

(o. 1.).

Pataháza. Ld. Gyr-Sziget.

Pataj (Pest vm.). — Taká-

csok 1755-ben veszik át Budától

(a. 1.), 1778 M. T. (e. k.) és 1828

(o. 1.). — Csizmadiák 1779 (e.

k. 1817 (o. 1.).

Pécs (Baranya vm.). — Öt-

vösök 1696 (n. m.) és k. n. Li-

póttól, horvátul (e. k.). — Ve-

gyes czéh 1696 (n. m.). — Sza-

bók 1699 Lipóttól, a mohácsiak-

nak ad] ák (e. k.) és 1609, :/747

(n. m.)., k. n. I. Ferencztl (n.

m.). — Magyar és horvát var-

gák 1699 Lipóttól és 1778-ban

a szekszárdi vargák szabályait

veszik át M. T. (e. k.). —
Combkötk 1699-ben adják a

péterváradiaknak (e. k. és n. m.)

és 1743 (e. k.). — Ácsok 1700

(n. m.). — Mészárosok 1707

és 1713 (n. m.) és külön 1713

III. Knrolytól, 1724—42 iki

míisolatban (e. k.). — Borbé-

lyok nOl (e. k.). — Molná-

rok 1702 (n. m.). — Asztalo-

sok 1712 Budától (e. k), 1721

(n. m.). — Kádárok 1713 (e. k.)

IIÍ. Károlytól az eszékieknck

adják 1720-ban (e. k.). — Kor-

dován- és szattyánbrkészítök

1115 (n. m.). — Kalmárok 7776'

(n. m.) és k. n.). — Szíjgyár-

tók és szcsök Eszékkel és

Pozsegával együtt Lipóttól k.

n. és hozzá még Vukovárraí

7777-ben kapják IIÍ. Károlytól

(e. k. — Ugyanezek és nyereg-

gyártók 1844 (o. 1.) — Faze-

kasok 1718 III. Károlytól

és u. az (a. l). 1748-iki má-

solatban (e. k.) és 1845 (o. 1.).
—

Kötélverk 1750 M. T.. német

és horvát fordításban is (e. k.).

— Lakatosok 1750 M. T. (e. k.).

Takácsok 1752 M. T. (e. k.).

-

Pékek 1756 M. T. (e. k.). —
Pokróczcsinálók 1758 (e. k.). —
Kalaposok 1771 M. T. (e. k.).—

Kovácsok és lakatosok 1772

M. T. (o. l). — Féssök 1818. -
Kéményseprk 1819. — Nye-

reggyártók 1820. — Viaszöntk

1824. — Szappanosok 1824. —
Halászok 1829. — Timárok

1829. — Asztalosok és eszter-

gályosok 1842. — Lakatosok,

órások, késesek, puskamve-
sek, ráspoly-vésk és szer-

készítk 1843. — Bádogosok

184() (o. 1.). — Csizmadiák /;. ??.

I. Lipóttól (e. k.).

Pécska. Ld. Magyar-Pécska.
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PiicsvÁHAO tHaranva \m.V —
Lakatos(»k. kádárok 1S?1.

'I*akars4^k. n. s/abok 18*^1. —
As/lalo'.ük. ar>iik lS*.M (o. l)

l'n^«M3 itíömör mh.í. —
Sor t*íéh» 185d-lH>l a megvr-

1k5I icz. b. L).

IViuÁMos (Toron! i^i vm.V

Icüló. tímár, inózoskalársos.

»-^2lcrgályi>s, asztalos, kovács,

lakatos, szcs, kötélgyártó,

kerékgyártó, varga, szabó,

molnár, kónivcs, szitaköt,

üveges, fósíis. gombköt, ká-

«lár, bátiogos. szúrszabó. I>«>r-

bely cn'b 1M5 (o. I.).

Peröcsk (Hont vm.). — Mé-
szárosok IS2S ^o. 1.).

IVliE-MÁHTON, Csajáij és Jiala-

hmfö- Knjár {\es7.\^rvm vm.).

< .sizmatliák 1770 M. T. (e.

k.). — Pere- Márton, llerhulu

t'S Komon, Takácsok 1766 M.

r. (e. k.)

Pkski.ics (\i'rüCZo vm.V —
>zrkaprzarsinálk. kádárok,

lakácsok és mások iNJ'.' (o. i.).

Pkst. Sz€ibók Wm (11. m.),

magyarok és németek 1725,

1727 (n. m.), 1727-ben a<]ják

.1 rz*^»itéiUeknek ; 1775 a ma-

iryaroké M. T., a mesterek iiév-

-orával : I77H-ból a nénieleké

.-. k. .
1H?| német (o. I.). —

Kádárok !(V.NV-ban adják a

*t'v ziítkniik, I77r» M. T. (e. k.),

|k:;7 (o. I.). — SizilrHók Iti'.Hi

Ijpóllól, I77« M. T. (c. k.).

\^2\ (o. I.). — (lísizmwiiák

IdOD-ben a rzvijltutirknek ós

1714-ben atiják a tHiczinknak,

1724, I7:U. l7.V.t (n. ni.K 1763

(e. k.). — Köniüresrk I77n (n.

m.). 1777 M. r. le. k.) A*<>-

vársok 1701 ^n. ni.). I.S.'l'? (o.

1.), — Lakatosok, örás(tk, jmskfi'

mvesek Lipólll 1701-l)en s

a ntt(fijkönt^ii'knr/> adjak l/ll

(e. k.), 1742 (II. in.). Ugyan-

ezeket nemeiül 1771 (M. T.)

Czr(jlíUiin'k adja PesI vár-

megye, hiteles niá'-olal (o. k.).

(iiH)ihkötök 1718-lian a<lják a

rárziakiiak, I7i»(l M. 1". le.

k.) — Korárftok és h'rékffyár'

tök I7?r> ben adják a n'trzhi/,-

nak, 1766 M. !'.. i77r. ikil ad-

ják a nwjtikörRiohnvk iNO.l-ban

^ l7N?-b6l a rzrr/lólirl.nrk e.

k.). Asztulo!^(>k 1742-beii ad-

ják a kciskrnu'tirknrk és 1777,

I7'.>r)-iki másolalhaii (c. k.),

1S\.M (o. 1.). — Sz(ippano»ok

17 44-bl a régebbinek meg-

ersítése (e. k.). — Mttíft/dr

horbchjok 1745 íe. k.). - Mol-

nárok \7:>:\ M. r. (e. k.), is:u

(o. 1.). — Takácsok 17r»:{— I7(')K

M. r. (e. k.). — Üvegesek \7^)i\

M. T. (e. k.), 1S'2(; (o. 1.).
—

ntnixnh 17r>t) íe. k.). — Titná-

rok 17r»r, (e. k.), 18'2H, 1830

(o. 1). — (jnerrppsek és utrza-

Av>»7'só7;, aZiegeldecker el Pfla-

stercrmeisler)) a hudaiakktd

egyiill 17r,7 M. T. (e. k.), ISI7

(o. I.). Maffj/ar lakatosok és

Harkantyújtok 171)8 (e. k.), —
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Halászok 1775 M. T. (e. k.),

18'26 (o. 1.) — Kalaposok 1775

M. T. (e. k.), 1815 (o. 1.).
—

Pékek 1876 M. T. (e. k.) —
Pokróczcsinálók 1777 (e. k.). —
N. vargák 1777, magyarok

1779 M. T. (e. k.), n. vargák

1824 (o. 1.). — Nyereggyártók

1778 (e. k.). — Esztergályosok

1779 M. T. (e. k.), 1839 (o.

1,). __ Kötélverk 1779 M. T.

(n. m.). — Szijgyártók 1779

]\T. T. a cseglédieknek adják

1805 (e. k.). — Rézmvesek

1780 (e. k.). — Szattyán- és

kordovánkészitök 1780 II. Jó-

zseftl (e. k.). — Szitakötök

1782 (e. k.), 1821 (o. L). -
Féssök 1815. — Paszománt-

készüök (dimburarii)) 1815. —
Sárgarézmüvesek ((auricalcharii

(vulgo Gürtler))) 1815. — Kesz-

tysök 1819. — Kéményseprk

1819. — Sárgarézöntk ((auri-

calcharii seu flavi füsores

(vulgo Gelbgiesser))) 1820. —
Paplanosok 1823. — Kefekötk

(vulgo Bürstenmacher) 1824. —
Bádogosok 1824. — Hentesek

1825. — Mészárosok 1825. —
Kocsisok (vulgo Fiacker) 1827.

— Mázolok (lakirozók) ((verni-

carii (VVagen-, Ledér- und

Blechwaaren-Lakirei))) 1827.—
Festk ((incoloratores)) 1828. —
Vidéki fuvarosok 1828. — Ha-

risnyakötk 1829. — Körz-

hészitk ((circinoi'um courecto-

res» 1829. — l^olitúrozók

1830. — Hajósok 1830 és

1833. — Tcsinálók 1831 és

1845. — Kordovánosok 1831. —
Czinöntk 1833. — Viaszöntk

1834. — Pálinka- és eczet-

fzök 1835. — Ó/ások 1835. —
Hangszerkészítk 1836, — Ko-

sárfonók 1837. — Szegkovácsok

1838. — Kertészek 1843. —
Rézmvesek 1843. — Fazeka-

sok 1845. — Kereskedk és

kalmárok nagy kereskedi tes-.

túleti kiváltságaik 1845. —
Serfzk 1845. — Poszíónyirók

1847. — Molnárok czéhszabály-

tervezete k. n. e század elejé-

rl (mind o. 1.).

Peszek, Ld. Ipoly-Pásztó.

Peterd (Veszprém vm.). —
Takácsok 1825 (o. 1.).

Péterváradi sánczbéli gomb-
köt czéhnek 1743-ban adják

a pécsiek az 1699-iki szabá-

lyaikat. — Kéményseprk 1819

(o. 1.).

Petrievcze, Vercze megyei

szcsök, molnárok 1846 (o. 1.).

Petrovácz (Bács-Bodrog

vm.). — Csizmadia, kovács,

szabó, szcs, kalapos, kerék-

gyártó, ács, kmves, takács,

könyvköt, esztergályos, kötél-

gyártó együttes czéh 1841

(„. 1.).

Petrovoszello (Bács-Bod-

rog vm.). — Lakatosok, ((bog-

nárok)) 1815 (o. 1.).

PiNCZEUELY (Tolna vm.). —
Kerékgyártók 1638 (o. L).
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Pii.is yPesi vm.^ C.sizma-

tliak ISI7. — A pilisi koni-

IcIIhmi Ióvó mészárosok 1S17

<o. Ij. Mt*szán>'^«»k r/.óln'

IM?-ben koU>lkezrll. 1806 hói

való a czéhsiabálv I. KiTonfz

lói (02, k i.). Szabók, sz-
csök ls:U (o. I.).

l*iNK\n*» íVa< \n\.\. Ke-

rók-^ 'r»".k I.V.íiJ— I.V.U. u ho-

iY)> rlikel egy üli vrszik

Al a bét^sirkét (ii. m.). Tn-

kársok HVthV-. és az KVl.'t-iki

me|foró*'ilvo Lipóttól in. m.i.

Szal>ók H»|*í. Kovársnk

ItV^.í u). I.i. — Kómiivpsek.

kófaraf^ók és rseívpcM^k ir>í'i**.

(III. c. ir»7C» L) veszik ál a

Ukaiakét (c. k.). — Mészáro-

sok ir>8l (n. ra. és o. 1.). —
Fazekasok \7it} (e. k.i. —
Szitakötk I7H» Ili* Károly-

tól. l7tV» gróf liallhyányi Pál-

tól íe. k.). — Asztalosok 17?7

(e. k. és n. m.). — Lakatosok

17?7-ben veszik át líérs-LjIirbj-

töl (e. k.i. — Molnárok a

Pinka-folyón 17*2M III. Károly-

tól (e. k.). 17:^ (n. iii.).

Pi.nnyí:d. 1^1. (iythrSziqvt.

Pl.KTEIiMCZA (PoZSOga VIU.).

Ko*'árfonó. szúrs. kovárs. la-

katos. c»»izma«lia, szabó, ^/.ij-

g>ártó, pék, káílár, pii-»kamn-

ve*», szórkapczakésziló, molnár.

asztalos, kerékgyártó, fazekas,

kóraiives, sarukészít együttes

czéb IKi.') (o. I.).

I*oi>ooha6 (Vercze vm i.

Szcs, ács, lakatos slb. czób

IMIK — Szcs, ács, kovács,

katlár. szórbarisnyakészíló. kö-

nni\es. as/talos együlles rzéh

is:u ,o. I.i.

l'oDoi.iN (í^zepes vm.i. —
C.sizmaitiáK i 11. > m. mj
Molnárok, ácsok XH'Xí (o. I.).

Poi.YAN (Nes/.prém vm.).

I'akáísok IS?() (o. 1.1.

I OI.VA>.\ Krör \\\\.)' —
t'.si/.madia. szabó, kovács, fa-

zekas, kalapos, szijgyárló, ká-

ilár és \arü^a e<^^yülles czcll

l.V^íi (o. l.i.

PoeiMiNDOHF. L«l. Palalalva.

l*oiMt.\n (Szepes Mn.l. —
(!vi/jn;uliák IS"2.'> (n. m.). —
Molnárok, ársok IS.T» (o. l.i.

PoHKOZ. L<l. Kudf/Ci'O.

PoTVoM) (Sopron vm.). —
Kerékgyári ó. kovács, as/.lalos

c/éh \H'27 (o. 1.).

PoZSEfiA (PoZSCga VMI.). —
Szcsök és szíjí^^^árlók k. n.

Lip.Mlól ós 171 I III. Károly-

tól, majM /777 a/, e^zc/^i-, prcsi-

és ruliurá)'i<ik/;(il eí»yüll (c.

k.). (Isizmaíliák 77.">iS (e.

k.). Kovácsok és féssök
17 'tS ü*. k.i. Hocskorkészí-

lók u^íj^cnannh' Kroalis<hc-

.S<lni>l<'rmeisl('r)) noi M. T.

le. k.). Otvíisök 17r>| (e.

k.). — Pékek, á<*sok. kmve-
sek és viaszönlk I77.'{ M. T

íe. k.). \ ('gyes czéli 777^

(n. m.). — Kémény»»cpi('ik

isp.í. Kalmárok |s|(K
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Kovácsok, lakatosok, puska-

mvesek, késesek, féssök,

kerékgyártók, nyergesek 1841.

— Szcsök, szíjgy árt (3k 1841.

—

Serfz, bádogos, mészáros,

varga, asztalos, kádár, borbély,

szabó, keztys, fazekas, kötél-

gyártó, üveges, takács, eszter-

gályos, tímár együttes czéh

1842 (o. 1.).

Pozsony Takácsok 1552 (e.

k. és ez. b. i.) 1579, 1612—
13-ban kiadva a cseprégieknek

s 1717-ben a pályiaknah és

körmendieknek (e. k.) ; 1626,

1636, 1678, 1692, 1712 (3 db.),

1712 tótul, 1713, 1717 magya-
rul és németül, 1721, 1724,

1735, 1743, 1750, 1754 (n. m.);

1579-bl adják a sümegieknek

1682-ben (a. 1.), 1712-bl ré-

gebbi magyar czéhszabályaik

megersítve III. Károly által

(n. m.) és 1712 németül III.

Károlytól, Í7i4 latinul (n.

m.). — Fazekasok l(i59-bl

magyar másolatban adják a

gyrieknek 1633-ban és ez a

vácziaknak 1698-ban (e. k.)

1670. 161)4-iki pótlással; 1710

ín. m.). — Mészárosok pecsétje

1572-bl (ez. b. i.), 1693 tótul

ín. m.), 1828 (o. 1.). — Kala-

posok pecsétje 1583-ból (ez. b.

i.). — Kmvesek 1()00, 1700

ín. m.). — Csizmadiák 1602-ben

adják a rohoncziaknak és k. n.

(e. k.j, H)02-ber) adják a nagy-

szombatiaknak (o. 1.), Í65íy-ben

az illavaiaknak (n. m.) és-

1662-ben a körmendieknek ío.

1.) ((legények rendtartásai*

1659, (n. m.). 1699 L. (ez. b.

i.)- — Kovácsok 1613 (n. m.). —
Ácsok 1615 (n. m.), 1695 (e.

k.). — Csiszárok, szíjgyártk,,

paizsgyártók és nyergesek 1637,

megersítve 1660 Lipót által

(ez. b. i.). — Borbélyok 1659-bt
(ez. b. i.). — Szcsök 1667

adják a galgócziaknak (n.

m.). — ((Vegyes czéh » 1687 tó-

tul (n. m.). — Harisnyakötk

1714 (o. 1.). — Kádárok 1745

(n. m.). — Festk 1764 M. T.

(e. k.). — Vargák 1764 tótul

M. T. (e. k.). — Hálófonók és

halászok 1767 M. T. (e. k.). —
Kenyérsütk (« Schw^arzbácker>^)

1692-iki szabályukra hivatko-

zás. — Üvegesek 1752 M. T.

—

Fehérsütk (((Weissbácker)))

1754 M T. — Német szabók

1763 M. T. (ez. b. l).— Vidéki

fuvarosok 1818. — Szegková-

csok 1818. — Tímárok 1824. —
Hentesek, húsfüstölk és kolbász-

készítk 1826. — Szrseprcsiná-
lok 1828. — Kerteszek 1840. —
Festék- és szerkészítök 1845 (o.

1.). — Esztergályosok k. n. (e

k.). Ld. az éi'tekezést.

POZSONY-VÁRALLYA. Sz-
csök 1688 I. L. (ez. b. i.). —
Pékek 1835 (o. 1.).

Pozsony VÁRMEGYE. Ld. Csv//ó-

köz.

Priglevicza-szent-iván —
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tHárs-Hoiiroii^ \in.). I^ika-

los. ková«**, kerókjfvárló, ká-

<lár. asztalos, xai^n. kalapos.

b<»rl»ölv é-^ más iiu»>lon'k«'^yüll

1**"?"* íU. III. OS o. l.».

PitivK.YK (Nvilra vin.K —

(Isíziiiadiák 1646 ha II köt<'*»öii

zik a ZM^Ituiitikmik, Yn^iwÁcu

V. Ilárabaii (<*z, b. i.K ~ Mr
szántsok UVX\ tótul (n. in.).

Ph(im(intoh iIVsI vin.». —
Molnárok ISI 7. I^ikntos,

szahó. korékgyáiió. vai^a, pék.

lakács, asztalon, kádár, esz-

tergályos, nyerifcs. k« »t éliryárl ó.

kovárv o^»^yütl«'s rzéh \K\\i

l*Lt:iió ( IrtMirsén vm.i.

Mészárosok Hi'tl. Trcficsén

városától veszik al ic/. b. í.)

II lif in. m.i. Poszlórsinálók

HkíM Zsolna városától vrszik

át. tótul uz. b. I.) iti'rJ. 17.;:

tí'itiil <ii. m.i. — Vargák lÜSl

Líp«'ittol. latin és tót. m. o. a

vánnepyí* I7l.'i icz. b. i.i -

<:sizinailiik /6.S/. n:h> (n.

ni.t. lakaíSoU /7.'^J (n. m.

és rz. b. i.). .VR A ez. b.

i. közlitek Trcurscn város

it'véll árában óri/.lcliu'k.

Pis/i v-MisKi: iX'eszprém

vm.^. Koréktryárhík. ková-

rsok IS-M (o. 1.1.

Puszta-szikszó. IjI. %»)•.

Pusztavám. I.d. Moór.

PuTNoK ((ioniör viM.i. —
Csizmadiák 1S.V> (o. l.i.

Pi spoKi. (lsalb'>köz. (Pozsony

vm.) Szabók 1671, laUalos

és boi^nár rzéh idirt. vargák

1675 la. 1.1.

Pi siM>K-i.M)\\v (Szahohs

MII.). As/lalos. laUalns,

kovács, molnár, ács. kerék-

gyártó, szcs, szabó, csi/iiiadia.

kádár együltes t/.rh \H'X\ (o.

1.1. cKciiiéiiymívcs czéh»

(ácv. kn\árs. kóiuüxcs. mol-

nár, kerékj^yárh'í. as/lalos, la-

katos, üveges) 1833 I. Vvr.

(ez. b. i.l

li

Háiia lüly«'»ii l«'\ó molnárok Háczkkvi; (Pest vm.i.

\XU (o. I.). Szcsök 1711-ben ka[)jáU liu-

IV\BA-KovÁC8i iVa»- vm.). — dálól íe. k.) és 1^17 o. 1.).

Vargák és tímárok a szomhat- Szappano.sok 111(1 (n. m.). -

helyiektl kapják III. Kándy Csizmadiák 17*?l*-hcii a Int-

1716-iki czéhszabályail (o. I.). duiaklól ; 1817* és isjs m.

HvUAKoz (Sopron vm.). — I.). Molnárok 1728 III. Ká-

Mészárosok 1660 és IK^) (I. rolylól (e. k.), 1729*. 1817 (e.

o.i. k. n. gr. E.sterházy Páltól U. é^ ,,. I.i. Csizmadiák és

(e. k.).— Szabók 1668 Nádasíly szíjgyártók együtt I7«'»l.

Ferenczll le. k.j. Takácsok 1817* és 1^17 (o.
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1.). — Szrszabók 1817->^ és

1817 (o. 1.). — Kovácsok és

kádárok 1817. — Szíjgyártók

1817 (o. 1.). — (A csillaggal

jelöltek Magdics. István : Rácz-

kevei Okmánytárában vannak

közölve.)

Rácz-militics (Bács-Bodrog

vm.). — \'egyes czéh 1842

(n. m.). — Asztalos, ács, bá-

dogos, csizmadia, esztergályos,

fest, kalapos, kovács, laka-

tos, molnár, pék, harisnyaköt,

rézmves, szabó, takács, varga,

kmves, fazekas, kádár és

tímár együttes czéh 1842 (o. L).

Rágz-pécska (Arad vm.). —
Takácsok 1816. — M. sza-

bók, szrszabók, szcsök 1818

<o. 1.).

RADVÁNY (Zólyom vm.). —
Kereskedk 1097 tót, a Rad-

vánszkyaktól. — Csizmadiák

1701 tót, — Posztós czéh 1735

tótul (n. m.).

Radvány. Ld. Duna-Radvány.

Rajecz (Trencsén vm.). —
Csizmadiák 1643 tót (2 pél-

dány). — Mészárosok 1669 tót

(n. m.). — Posztócsinálók

1798-ból eredeti, tótul, Tren-

<:sén város levéltárában (ez.

1,. i.).

Rajka (Mosony várm.). —
Szabók és szrszabók 1677

J.ipóttól (e. k.). — Molnárok
17l)() M. T (e. k.). - Takácsok

I7(">7 M. T. (e. k.). — Vargák

1779 M. T. (e. k.). — Csizma-

diák 1820 (o. 1.).

Rakoncza (Hont vm.). —
Mészárosok 1828 (o. 1.).

Rákos (Sopron vm.). — Ká-

dárok, asztalosok 1840 (o. 1.).

Regöly (Tolna vm.). - Ta-

kácsok 1768 M. T. (e. k.).

Remete (Szepes vm.). —
Mészárosok 1837 (o. 1.).

Répcze- SZEMERE (Sopron vár-

megye). — Takácsok 1693 Li-

póttól (e, k.). — Csizmadiák

1714 (1789). — Szabók 1717

(1789). — Kerékgyártók, ko-

vácsok, asztalosok 1827 (o.

1.). — Takácsok 1827 (o. l.).

Réti (Sopron vm.). — Ke-

rékgyártók, kovácsok, aszta-

losok 1827 (o. 1.).

Révfalu. Ld. Gyr-Sziget.

Rezovácz (Vercze vm.). —
Szrkapcza-csinálók, kádárok,

takácsok és mások 1819 (o. l.).

Rimaszombat (Gömörvm.). —
Szcsök i458 (er. perg.) és kü-

lön 1649. — Tímárok i520. —
ffSzent Mihály oltára körül*

egyesit aranymves, kovács,

lakatos, szíj-, nyereggyártó és

csiszár czéh i55ü-han nyeri

szabályainak (melyeket Í51C)-

ban (juti Ország Lászlótól ka-

pott, de idközben elégelt)

megersítését I. Ferdinánd-

tól. — Mészárosok 1585-ben

ersíttetik meg szabályaikat

T^osonczi Zsigmond által ;

1611-bcn II. Mátyás; 1632-ben
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Korgárh Állam. iri«í*?-lH«n Lipó!

által iküloii-kúiüii »/óhli»vrh.

—

^';lir^•<<^/^»A• 1611 S/«'»si Kalá-

lol ; •t*l>«ibl» \ai;y iv^ibh arli-

oiiliistik* 1748- és újahl);ilv

1784-l>ól ; majd -%githások é»

'itthf-TnifM.Sk* 1880 1. l'Vivnrz-

lól. OfniscSA- k. n. a W II.

$/a/a(ll»an kt^rnok a királ\t<>l

újalib r/(>hs/al>aly«tkal. iiioit a

régit a «nrinet ellenséi?D ol-

pus/tit(»na. — Takácsok 1665-

hon \rszik ál a kassáinkét,

iMiiifl a n. inii/oiimbaii s/áiims

o/.éliirniiiaii)'ii}al c^míIL)

\ inszüiilók. -- Kalaposok. —
\ i'konv s/.abók. — tCserz és

sanil \arr«'> \ai*^ák«. Afsok,

molnárok és kóniúvesck. —
<iiiIiások és s/nr-rsapók. —
liniarok iMilgo (jcrbcri és ii.

vargák. S/.i*szabók kiilöii-

külön Ih'?<K — Csizmaíiiák

l.v>» (o. |j.

KüHO.NCZ, iiciliiiitz. (\as

vm.K — Csizmailiák \\\it}-\)iÁ

veszik ál Püzsoniititl és a<IJak

167l-ben a dömólkicknek (e. k.).

1661-ben veszik ál Körmendtl
Hl. 1.). Kerékgyártók HV^2-|»en

köb'sön/ik Kszegtl (Hi7'.>-iki

másolatban van meg az e. k.). —
Szahk h'»l'>7-l»en \ eszik ál Sop-

rontól az 1.^77-ikil (e. k. és a.

1.) 17.U) (n. m. és o. I.). —
Kovácsok ltií><-ban ío. I.). —
Molnárok HWi'.í-ben kapják a

gróf Italt hyány iáktól, a nriurt-

uj'yiriakkal és másaikkal ef^yíjll

(C. k.). Combktk 1676-ban

ves/ik ál a ^zoinhdlht'lffit

1642 bo|. magyar «*s iiémel

nyeKen le. k. rs n. m.i és lo-

\abb adják a n^nivtííjváriaknak

(<). I.) : iigyanrsak a gombkötk
k. n. .nlj.ik a körmctitUrknrk a

H)ln'imi(iktol ál \ olt <"/rhs/.aiiá-

lyokal io. I.) h)7*S (o. I.). -

Asztalosok hVSI (o. I.). ^-- iWé-

száwsok \7(yj (H. m. cs o. I.). —
Hsztergáhfosok l7?',*-bcn kap-

ják Soi>rontól I7-.M ISO.'í fel-

jegyzésekkel le. k.). Némrt

fiosztrsinálóh 1711 (0. k,).

Hózs.\ni:(;v iLiph'> vm.).

('sizmadiák 1838 iii. ni. és o.

1.). — Fcslok \H'2{). SzalM.k

IS:M) (n. m.i. S/abók Is:{(^

(o. 1.).

Hozs.Nvó ((iömür \m.).

Mészárosok átveszik a zólyo-

miaktól a/ l.V.l7-ikil. Pázmány
IVbM- UiA^i-\\\\ szabadalma \al

(II. m.). - Köimivesek és ácsok

\X\\). Xiaszönlök 1S>0. —
(isizmadiák bS'^^V?. Kalaprj-

sok 1H*2.'). Német \ a igák

IS>:». — Kalmárok \H'27. —
Néníct szabók IS'i'.K — M;i-

^^yai- Nékony-szabók IS4(> (o. 1.).

HüMA (Szerem mii.). — Ta-

kácsok 1718, toredék (n. m.). —
Kézmvesek IIH07, névsorral

(o. I.). Kmvesek, ácsok,

asztalosok és mások lHlH(o. l.i*

IIlszkinócz (.Szepes Mn.). —
Molnárok. ác»<ok \K^U{^^. I.). —
I.d. liéla.
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RuszT (Sopron vm.). — Ká- 1726. -

dárok nm. — Szabók 1692. — (n. m.).

Szcsök 1718. — Mészárosok

Gombkötk 1 /o/

Ságii (Vas vm.). — Taká-

<^sok 1829. — Asztalos, kádár,

esztergályos, üveges, kmves,
lakatos, ács együttes czóh a

simonyiakkal egyiíli 1836 (o. L).

SajténY (Csanád vm.). —
Takácsok 1815 (o. 1.).

Sándorf (Nyitra vm,). —
Szcsök 1723 tót (n. m.).

Sarengráo (Szerem vm.). —
Kádár, halász, csizmadia stb.

<-zéh 1818 (o. 1.).

Sármelléke, a szahadbattyá-

niakkal együtt (Zala vm.). —
Tiíkácsok 1767. M. T. (e. k.). —
Molnárok, pékek 1817. —
Takácsok 1817. — Kovácsok,

lakatosok, kerékgyártók 1817

(o. 1.).

Sárvár (Vas vm.). — Ková-

rsok, lakatosok és kerékgyártók

i^iOl m. c. i559. Nádasdytól,

i569. Miksától, iöll. a város-

tanácstól, latin és magyar (e.

k. egy czéhlevélen). — Cúazá-

rok inm. Miksától és i611.

a vái'ostanácstól a kemenes-

uljai lakatosokkal (e. k.), «ra

^•zéhbeli inasoknak felszabadí-

tásokban való mód- és rend-

1artásoki»-kal (Ld. közölve

a 215. l.). - Vargák l^n-hvn

kapják Pápától, 73. czikkely,

névsoiial és a mest(írek eskü-

formáival (e. k. Ld. az érte-

kezés 35., 40., 60. 1.) ; német

vargák 1798 (o. 1.). — Szcsök
1613-ban kapják a varasdiakét

í480-ból, magyar fordításban

(e. k.) 1799 (o. 1.) 1823(0.1.).—

Takácsok 1613-ban veszik át

a pestiekét 1552-hö\, magyarra

fordítva (e. k.). — Szabók

1617-ben veszik át Székesfehér-

vártól s adják a csepregieknek

és l. szt.-miklósiaknak 1618-ban

(e. k.) ; 1697. kapják Ester-

házy Páltól (e. k. és n. m.)
;

magyar szabók 1830 (o. 1.).
—

Csizmadiák 1635-ben veszik át

Soprontól (e. k.). — Goynbkötök

1678-ban veszik át a szombat-

Jielyiek 1642-iki czéhszabályait

(n. m.). — Molnárok 1637 (n.

m.) 1817 (o. 1.). — Ácsok, laka-

tosok, üvegesek, piiskamüvesek

1821 (o. 1.).

Sassin (Pozsony vm.). —
Molnárok a holicsiakkal együtt

167()-ból, tótnl, Lipóttól (e.

k.). — Csizmadiák 1700 köri,

tótul (e. k.). — l'azekasok,

takácsok, harisnyakötk, fegy-

vercsinálók, késesek, zsák-

csinálók, festék töi'k a Szobo-

tist és llolics városiakkal együtt

1700-1)01 M. T. (e. k.). — Sza-

bók I7()4 tótul, M. T. (e. k.). —
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Néiiiol \nr^ak és szabók I705

(C k.i. T;ikar«»t»k külön I71M.

nöinetl e** l»»lul «e. k.í.

Sciiattma.nmkíuk. \a\. ilsesitt'.

SciiiD |Síert*m vin.K — Szü-

csok. '•zrsziilMik. «»/al)«'ik sll».

I^<l^< lo. I

Si I i.YK trffrehben Sonn»^y,

ino«»l Kiiranva mh.). — Kó-

iiixes. árs, szrn*s/ahó. szrs,

magyar- i'*s nóinet-varga. <*siz-

inatlia rs as/.talos t*zéh iSlt

<M. 1.1.

SFL%IKr-/BÁN%A lllolll MII.).

Mt'sZiinisok nV<H» II. Malyás-

t»»l. Knnúczczel sll>. ogyüU.

H'.ii*Mki másolat, (c. k.l. —
Kalaposok HV:M».. 170.;. ti.

I7?l. I«*»l (11. m.i í7".^7-Ihmi

l«»lra fonlitNa az t'iíMiflilfg

m'iiiet szahíilyok (o. I.). - Tí-

márok Il»77 (II. m.i. Aszta-

losok llVKS (II. m.i. Kal-

márok 17(ll». III. e. I7t>'.í. I. Jo-

z-ef állal (c. k. ii. m.i. Vüv-

4|«»sok «•*• liorixlwík l7iV2 (<*.

k.». — Kötélverk I7.*i7 in.

m.i. Szabók I7:is III. Ká-

r»»lylól (e. k. n. m.*. la/c-

ka>4>k I77.*> (C. k.i. — laka-

<-Mik lHír» !, rercnrztl. át-

szabás melléklet lel (e. k.i. —
Kalmárok I«2l» (o. I.). Mol

nárok k. n. (e. k.).

Skmitk (.\vilra vm.). 7V/-

kfir*i4tk\'t\i7-\n't\ kapják I'ozsn)iy-

tól s iiieg\an K^lrrliazy Ke-

nen«'Z megeróöílésé\el magya-

rul 1663-ból. — Vmup'ih 1631-

ben kölcsönzik Sagíjsztnnbfit-

tiH, az ujrantsi és szvtvdi var-

gákkal t'i^'yult in. in.l. - (isiz-

nuniidk a szeit'tlirklu'l és uj-

lyirniA'AvW egy ii II 1644 la. I.).

Ugyanrsak 1644 Imi U\\H. :»7.

tVt 17*i.*>. ."U-iki niegri'osilé-

««okkel (r. k.l. -- r'azrkasok

1662 gi*. I'i^lrrliazy l*'rr<'n(vlt>l

Szeretidt'l egyiill (e. k.).

Szabók l<i:k)-\ii\i\ Szrrcdtlel és

r}'ivhv».»«<i/ egyiill iiNrrik \<t</!/-

^Zionlmttöl a/ »> /."i.'/.'i-iki sza-

bályokat |o. 1.1.

Ski»si lAbanj Nin.i. Szabok

ir>7-^ Miksától (II. in.) és \K\{)

(o. 1.1.

SiKi.t'íS (Uaranya vin.). —
SzfirszalMik II Ki lii. ni.). —
Szücs<»k. szij^yárh'ík <'< kolél-

verók 1774 "m. T. (.-. k.i ls,>7

10. 1.1. (ioinbkölók 177.*).

M. T. (C. k.l. Asztalos, la-

katos, kovács. í'siszár és kerék-

gyártó czéh 177(') (c. k.): II. az,

í^i^zár lielNclt kése^ különb-

séggel és más sorrendben ISJ.")

(o. 1.). — Kómiivesek, á<sok

és káílárnk I77(» M. T. (c k.)

1>^'?7 lo. 1.). (^sizniaíliák

1776 h'. k.l. Fazekasok

1776 M. T. (.-. k.). — Szabó,

11. Na Iga. takács, üveges czéh

1825 (o. I.).

SlMO.NTOHNVA I 1 oln.l MII.).

Csizinaíliák 1777 ic k.). —
Szabók, ^znr'^/abók és szn-

c»ok 1777 .M. 1. magyar és
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nóniet (o. k.). — Takácsok

lcS38 (o. 1.).

SimonYi (\'as vm.). Sághgal

együtt. Asztalos, kádár, eszter-

gályos, üveges, kmves, la-

katos, ács együttes czéh 1836.

(o. 1.).

SiTTKE (Vas vm.). — Csizma-

diák 1817 (o. 1.).

Solt (Pest vm.). — Szabók,

szcsök, csizmadiák, szíjgyár-

tók, kovácsok, kerékgyártók,

asztalosok 1822. — Takácsok

1830 (o. 1.).

Somlyó - vásárhely, Nagy-

(Veszprém vm.). — Kádárok

1715, 1732. — Csizmadiák 1778

(n. m.). — Takácsok 1769 (n.

m.). 1820 (o. 1.).

SOMOGYVÁRMEGYE. Mészá-

rosok 1726 (n. m.).

SoMORJA, Csalóköz (Pozsony

vm.). — Szcsök i555. — Bog-

nárok 1()10. — Csizmadiák

1()30. 1711 és 1719. — Ková-

csok, lakatosok és bognárok

1689 (mind n. m.). — Molná-

rok 1823 (o 1.).

Sopron város (Sopron vár-

megye). - Szabók iiz 1577-ikit

adjí'ik l()()7-l)en a rohoncziak-

nak (e. k.). — Szcsök 1614.

a várostanácstól (e. k.). —
(Isizmiadiák 1635-ben jidják a

sárváriaknak m. és k. n. né-

metül (e. k.) Kiír), 1687. l(')t)6.

ín. m.). - Kovácsok l(')68-l)an

adják a szalonakiaknak (o. 1.).
—

Esztergályosok 1(')8() (o. I.) 1722-

ben adják a rohoncziaknak és

1748-ban a körmendieknek (e.

k.), — Vargák 1687 Lipóttól

(e. k.) új czéhszabály terve-

zetük e század elejérl, néme-
tül (n. m.). — Tímárok 1696

(n. m.), új czéhszabály terve-

zetük k. n. a század elejérl

(n. m.). — Nyereggyártók 1702

(e. k.). — Gombkötök 1718 (n.

m.) k. n. adják a rohoncziak-

nak s ezek a körmendieknek

(o. 1.). — Kalaposok 1755 INI.

T. 1800-iki másolat (e. k.). —
a Mesteremberek)) 1767 M. T.

(e. k.). — Kmvesek és k-
faragók k. n. M. T. (n. m.).

—

Szitakötök k. n. (e. k.). —
Féssök k. n. (e. k.). — Kcd-

márok czéhe megvolt már a

XVm. században is, czéh-

szabálynk 1845-bl maradt fenn

(o. 1.).

Sorki-kisfalud (Vasvm.). —
Takácsok 1741, magyar fordí-

tásban (n. m.).

Soroksár (Pest vm.). — Ko-

vácsok, kerékgyártók 1817. —
Molnárok, pékek 1818. —
Csizmadiák, vargák 1840 (o. 1.).

Steinberg. Ld. Khalom.

Stomfa. — Vargák 1649 III.

Ferdinándtól (tót, n. m.).

Stoósz (Abanj-Torna vm.).

—

frVegyes cy.éh» a szomolnokiak-

kai együtt 1701 (n. m.).

Sümeg (Zala vm.). — Taká-

csok átveszik a Pozsony városit
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1579-M leSa-lHMi í;i. I.). — A>/.lal«»>«»k. l;ik;ilos,»k LvJii. —
M.»ln.ii.»k l.*>*?l M». Ij. r.si/m.uliák IS'^'i. S/a!)ók.

Si no (E>/lorgt»ni \iu.). — Nzuc>ük iSik") ^o. 1.).

Molnárok I8.'M {o. I.K Sxakállos. Szett', Százd,

SvKDLÉH íSzepo mik). — S*antö (Ilont \iii.i. Mcs/á-

Vnrjfák Ií<i5. — Més/ároM»k rosok IS\?S ^o. l.i.

\HiX Ki»N.'n*Mik. kíMvk- Szakis (ToIiiíi mim. — Sz-
jfvarli»k. ^-/íihók. líikiitovnk. I»;i- r^ök 1778, Szt'liszánlttSi vos/.ik

nvíikoxarsok. Ji>zliili»stik. kiHJji- at M. 1. («*. U.1. Mtilnaiolv

rt»k és feslók lSi:» (o. 1.). ISIG (o. 1.).

SlAIUlVlUTTYÁN (Fojér VMI- SZAKOI.Í.ZA (NvitlM MII.).

iiirgycí. K;iil:irok 1698 (n. Szji|>|»;«iios<»k rs ^ryerl vjimj'irlí'>k

m.). — TakíH-sok a sániirlté- ir»r»(). LÍ|h.II.'.| (r. k.). Csiz-

il:i>U-Wct;viitl I7ri7. M.T. H-. k.i. maJiak h»|.>. lóiul (r. k.). —
S/.vBADKv 'Hao-lUMlrog \ár- \ cgves r/.éli /7'/.">.. HTtS (ii.

inrifVfí. Kovársok. korrk- in.). — PoszIúiin ii<»k \H'.\\>

gvárlók é> lakatosok 1689 (c. (o. 1.).

k.K — Szalíók és szrszalmk Szai.k-szkm-máhton (Pest

1763 M. T. (<\ k.). — Szíj- mii.). S/alni
;

kn\ács és

^várlók. kötélverk és i^oiiii)- lakatos ; iiiolnai' r/<|i kiilon-

kolók tSzent .\/áW/i» iiéN alatt kiiloii 1S17. TakjMsok 1M'21

1777 M. T. (o. k.) és IM.". (o. (o. 1.).

1.1. — Takácsok I77*.» M. T. Szai.onak, Srhkuniug {\i\<

(e. k.) és 1815 (o. 1.). — K- vni.). S/.alMík ry.élil<'v<'lr

iiiví*M»k. ársíík. lakatiísok. ir)77-l»on kell ^ h'»<»7-i)rii ció-

asz(aloS4ik és nv<*g«*srk í'gviitt silletrlt iiirí^ (o. 1.) és 16()7.

177'.# M. T. ii\ k.). — \ arj^a
;

a várostól kapják (c. k. és n.

mészáros ; szfS : kóiiives és in.). Takácsok Míí^J.. \iVX\.

ács slli.: csizmadia ; kovács ^róf Ballliyányi Ádámtól (c.

éí* kcrékfívárló ; szrszahó ; k.). — Molnárok 1669 t^róf

pokrócz-szovítpcronani viiltío Baltliyányit<'»l a n(bnplújrári, r<>-

Kotzcnmacher*) czéli, kiilon- honczi és könncndit'lihcl cj^ynlt

kiilón iMl.Vlil. -- N. szahók (c. k.). — Kovácsok I('»</M»cii

l^<•2l. Molnárok In?"?. ~ kaj»ják Soproiilól (ii. iii. és

Aszlalosok IH'>7. KalapoKuk o. I.). - A ])ozsonyi lakácsok

IH4I (o. I.). czélilcvciél kapják 171*2 (n.

Szabadszái i.\s tl*c>l\m.i. m.). - ('.si/iiiadiák 171.'). —
Taka<>ok lH|7. Asztalosok l'Nzlergályosok \7'M'k .\<sok

lakalosfik. kalaposok IH17. 17l'>l, Kóimivcsck IHO.'i. (o. l.j.

Komfeíd'kimyvíár. VII. 20
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SzAMOBOR (Zágráb viii.). —
Kalaposok 18?5. — Szabók,

gombkötök 1827. — Lakato-

sok, kovácsok, nyereggyártók,

kerékgyárlók, kádárok és fa-

zekasok 1827. — Tímárok

1827. — Csizmadiák és vargák

1828 (o. 1.). — Takács, ács,

kmves, szíjgyártó és t-
csináló egvüttes czéh 1831

(o. 1.).

Szántó ( Aljauj-Torna vm.).—
Szabók, szcsök, gombkötk
és mások 1818. -- Asztalosok,

ácsok, lakatosok és mások 1818

(o. 1.).

Szántó (Hont vm.). Ld. Sza-

kállos.

SzÁNY (Sopron vm.). — Ta-

kácsok 1712., 1726. és 1753-iki

pótlással ; 1829 (o. 1.).

SzAP. Ld. Szent Pál.

Szarvas (Békés vm.). —
Csizmadiák 1777 (e. k. és ez.

b. i.). — Szcsök. — Csizma-

diák 1817 (o. 1.). — Kovácsok

és kerékgyártók 1817 (o. 1.

és ez. b. i.). — Szabók és

szrszabók 1817 (o. 1. és ez.

b. i.). — ífCserz vargák >>

czéhe 1817. — Molnárok és

ácsok 1821. — Festk 1842. —
Asztalosok, kovácsok, kerék-

gyárlók és üvegesek 1884 (o. !.).

Szarvk. Ilornstein. (Sopron

vm.) — Szabók 1705 fo. 1.).

Szarvask. Ld. Kger.

SzÁszi (Zólyom vái-m.). —

Csizmadiák, szabók, tímárok

és mások 1824 (o. ].).

SzÁsz-PELScz (Zólyom vár-

megye). — Csizmadiák, szabók

és mások 1824 (o. 1.).

SzATMÁR - NÉMETI (Szatmár

vm.). — Tímárok 1618 (n. m.)

és 1825 (o. 1.). — Fazekasok

1670 (a. 1.). — Csizmadiák

1782 (e. k.). — Gubakészítk
1782 (e. k.). — Kádárok 1782

II. Józseftl (e. k.). — Kerék-

gyártók 1782 II. Józseftl (e.

k.). és 1832 (o. 1.). — Mészá-

rosok 1782 II. Józseftl (e. k.)

és 1826 (o. 1.). — Szabók és

gombkötk 1778 M. T. (e.

k.). — Vargák 1782 II. József

és 1843 (o. 1.). — Szcsök
1783 M. T. (e. k.). — Taká-

csok 1815. — Kéményseprk
1819. — Kalaposok 1821. —
Kmvesek és ácsok 1826. —
Kovácsok 1830. — Szrszabók
1831.— Kötélgyártók 1839.—

Órások, puskamvesek, laka-

tosok 1841. — Szappanosok

1846 (o. 1.).

SzÁZD. Ld. Szakállos.

SzEBELÉii (Hont vm.). —
Szabók iCm (n. m.).

SzÉGSÉNY (Nógrád vm.). —
Magyar tímárok 1817. — Csiz-

madiák 1818. — Szabók 1822

(o. l.). — Lakatosok, asztalo-

sok, kerékgyártók, kovácsok,

nyereggyá rtók , ku i vesék

,

ácsok, kéményseprk, rézm-
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\eM*k. iiu»ln;irnk. pekck ciímiI

te^ rzého ISIiS (o. \.\.

Sxalmk niy tijii 111. K;irolx-

lól (e. k.) és 1817 (o l.i. —
Mö-/ar«>s4ik \7\\K \7'í\ iii. iiu

e> iv.H) ,o. I.K — IVki'k I7:U

111. Kan»IUI {i\ k.i ós ÍS.|r»

(o. I.). Külólxcrók I74:í M.

T., l^^tllViki iiins.. (o. k.). —
I^ikntos. s<irknntv- ós pii*«ka-

mii\os «*/h \7i\i\ M. r. (e. k.)

é*i is|i*» [o, 1.). — Fii/t'k.'i^'ok

1770 M. T. (e. k.) r-^ iSlS

(i>. I.l. (ioiiilikölók 1771

M. T. (e. k.) s IH46 (o. L).

—

Osi/iiiiulíak 1807 (e. k.) és

IH:C> (o. I.). — Szrsök 1807

I. Fer. ós I8:C> (o. 1). - Kó-

iii\t»s4'k. arsok ISI 7. — Ta-

kácsok 1817. - Asztalosok

18IS. — Magyar \arj;ák

1818.— Kóményseprnk 1S11».

S/íjiry;irl«'.k IsV.^. Kaliiiá-

n.k íVjl.— Knváísnk 1.S21.—

Kerókg^árlók 18*21. ríinárok

18-2:1 — Szrszahók 18*27. -
KéscM'k laVI (o. 1.).

SzE«;iiALOM (Békés vm.). —
A-/.lalo>. knvárs. korókí^^yáih*.

szr*., liiiiár ós oi/iiiadia

eK^ülU'í. rzóh 18.'<1 ío. 1.).

.SzKtKSKÚT. Jiyeitenbi'unn.

i Sopron vm.) — Ka Lipótok
líVrU) (o. I.). — l^ogiiárok I7<K)

fNlcrházy Páltól (o. I.). —
Szalnik 1717 {<*. l.V V.irgák

1717 (o. I.).

Szkghi-:í;y (Bárn-Bodrog vár-

in»'y:>e>. KnvaiMík. krivk

íjNarlök. laka(o>ok. as/lMlo^^nK

ks-2:í h>. I.l.

SZFCSZÁIID (Tolll.! Mll.l.

Kailárok I7r»r> M. I'. (c. k.).

—

Kovácsok 1775 (c k.». >.

Nariíák I77t'» n\ k.i. — Kotrl-

sevók 1778 M. T. (e. k.i.

Szállók ós szfirszohók 1778

M. T. («'. U.i. S/ijgN állók,

vargák «"< iiuM*'v:gyárl('»k 1778

M. r. (0. k.). — Takácsok

I8"2.">. Aí'sok. konivcsck ós

cscrcp«'zók 17 Hí. — (4sizina-

(liák 1817. Szúcsök 1817

(o. 1.).

SzKKKLViiin (Bili.ir \iii.). —
Tifiiárok, var;j:ák LS 10 m. I.).

Szi;kks-i-kiií:i<váu (l'ojór vár-

megye). SzíjiíN állok ós csi-

szárok i:)77 niidoirtól IG'.>-2-iki

m.i^nl.il IC. k.i. — Ko\ársoi<

ir)78 nmloiriól ui. m.). — Sza-

bók 16 17-hen adják Sárrár-

nak, {'/. viszont (Iscprajnck ós

L.-SzL-MildósHuh, Í7.V2 M. T.

(e. k.). — Mcstcrcmhcrck UU.'i,

ir>'.>8-iki iiiásoliit (c. k.). —
Kovácsok ós kerékgyártók

\i\\:\, HV.KVikimá-olaKc. k.). —
Lakalo^^ok 1692-licii kapják

Veszpn'mlöl, ezeknek .i tfuf/y-

szombaliaktól vett ir)81-iki sza-

bályait, magyar ós latin (c. k.)

1711 (n. m.) ós 1718 (c. k.). -

Fazekasok H'i^.^'^-bcn kapják a

györif'ktl, kiliinleltctell HV.Í8-

ban. 17r»l. más. íc k.) és i7(M).

(n. m.). (iombkotók ir)í)8.

20*
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kapják Pápától (e. k.). — \'ar-

gák 1701 Lipóttól (e. k.). —
Poszlócsinálók 1715, a város-

tól (0. k.). — Szcsök 1732

III. KárolUól (e. k.). — Csiz-

madiák 1738 (e. k.). — Bor-

bélyok 1754 (e. k.). — Kal-

márok (mercatores et iiegotia-

tores) 1708 M. T. (e. k.). —
M. és n. molnárok 1769 M.

T. (o. 1.).

SzELECZKE. Ld. Eger.

SzELNiczE (Liptó vm.). —
Festk 1820 (o. 1.).

SzEMELCZE (Veröcze vm.). —
Ácsok, kmvesek, kémény-

seprk és mások 1819 (o. L).

SzEMPCz (Pozsony vm.). —
Szabók a herencsiekkel ilOi

(n. m.). — P^azekasok a csek-

lésziekkel együtt 1745-ben Es-

terházy Ferencztl nyerik a

régi, háborúban elveszett sza-

bályok megújítását (o. I.). —
Vegyes czéh 1746 (n. m.). —
Kmvesek és építészek 1767

M. T. (e. k.).

SzENDR. — Csizmadiák 1668

(a. 1.).

SzENiczE (Nyitra vm.) —
Csizmadiák i6'26 (ez. b. i.).

—

Coml)kótk 1559-iki czéhsza-

bályaikat megersíti III. Ká-

roly 1720 fez. 1). i.). — Sz-
csök 1()81, tót. — Kovácsok

ilOi (n. m.).

SzE.NT-ANDKÁs (Sopron vár-

megye). Kerékgyártók, ko-

vácsok és asztalosok 1827

(o. 1.).

SzENT-ANNA (Arad vm.). —
Szabók, vargák és molnárok

1817. — Csizmadiák 1817

(o. 1.).

SzENT-BENEDEK (Bars vár-

megye). — Csizmadiák 1659

(n. m.).

SzENT-ENDRE. SzigCt. (Pcst

vm.). —Tímárok 1698 (e. k.).—
Paplancsinálók il02 (n. m.). —
Vargák az ó-budaiakkal együtt

1754 M. T. (e. k.) és 1817 (o.

1.). — Kovácsok, lakatosok és

szíjgyártók 1759. M. T. (e.

k.). — Csizmadiák 1817 (e. k.

és o. ].). — Kádárok 1817 (e.

k.) és 1821 (o. L). — Molná-

rok 1817 (n. m. és o. 1.).
—

Szabók 1821 (n. m. és o. 1.).
—

Lakatosok, kovácsok és kerék-

gyártók 1822. — Kalmárok

1825. — Molnárok, pékek 1833

(o. 1.).

Szentes (Csongrád vm.). —
Csizmadiák 1743 (n. m.), 1778

(e. k.), 1819 (n. m.) és 1819

(o. 1.). — Takácsok 1767 M.

T. (e. k. és m. n.) 1782, 1819

(n. m.) és 1819 (o. 1.). — Ve-

gyes czéh 1777, 1777-1814,

1778, 1778—1809, 1807 (n.

m.). — Szabók és szcsök

1777 M. T. (e. k.). — Szcsök

külön k. n. (n. m.). — Sza-

bók, k. n. 18(K)-iki limitatioval

(n. m.). — Asztalosok, laka-

tosok 1818. — Cserz vargák
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1818. A<'Mik. iiioliiantk

1818. — Ko\aH*«M»k. kíMvk-

^vártúk 1818 ^o. I.t.

SrEXT^;ÁL (Vi»szpn-iii vár-

lUfifveK Kt'ivku'NíirlíSk 1770

M. T. M*. k.i. — ra/fka^nk

|S->a. _ Takartok IS***. ,u. I.).

SzENTH'.nór íZala \i\\.). —
Kalaposok IS'UI (o. 1.1.

SzKNT^GYÓRr.Y (Piízsoiiy vár-,

iiievye). -- Takárs4»k H»;M» (ii.

inj. - Csizmadiák H'»H'» (ii.

m.:. 1660 <a. I.i. Mf-^/arn-

s«»k hVl7 111. inJ. Káílamk

UViS ui. III. I. Kovácsok

llVTiO (11. inj. Kóiiivesí'k

1651 (n. 111.). — \ t'fryt's rzt'h

I6r>5 (n. 111.k — Szrvíik 16'.>.H

<n. III. K — Kovársíik i's kíMvk-

l^yartók a baziniakkal e^yiitl

k. II. tót (n. III.).

SZUNT-GVOHGY-MKZKJK ( EsZ-

lergom vm.^. — Mof^yar és n.

szabók IM7. t'.>i/.niaiJiák

IS17. Molnárok 1HI7 (o. 1.).

.SzKNT-isTvÁN (Veszprém vm.).

L<J. Szent'Ktii'ily-Szahatlja.

SzKNT-JÁ.Nos (Mosony vm).
- - Mészáros, rszlcr^ályos. szap-

panos, kádár, nyrreí<gyártó,

üvejjes, harisnyaköt, szal»ó,

lakatos, kovárs, asztalos, ta-

kács, varga, szcs, kalapos,

kötélgyártó í'gyOltrs czéli IHII

(o. l).

.SZKNT-KIHÁI.Y-SZAIIADJA, KÚ-

és fíaUitonfö Kajár (Veszprém

vm.). .\csok és kerékgyár-

tók. ttÍMnlnar czóIid 1768 ^o. k.).

Takársnk Szf ni- Ki rahj-Sza-

badján és Vótüitbri'thiym 1769.

1772iki pótlással M. T. (e. k.).

SzKNT-íJvszi.ó (Zala vm.).

\ argák 1647-l»on kapjak a zulu-

tujt'vszrtjirk czélilfVoliH (ii. m.).

SzKNT-i.mN!-.z (Baranya vm.^.

— Molnárok ls?l [o. i.|.

SzKNT-i.UKÁcs (Vcrórze vm.).

— I^zórkap(•za-csinálók, k(\(\

rok. szljgyárlók rs iii.'isok ÍM'.'

(o. \X

SzKNT-MiiiÁi.v (Szal)olcs vm.).

— Kovács, lakatos, ács. aszta-

los, mtdnár, kí'ri'kgyáiió.szuhó,

kalapos, kmíves. varga, csiz-

madia, szíjgyártó és szcs c/rli

is;j«> (n. m. cs o. I.)

SzENT-MiKLÓsiA (Vas vm.),

lakácsok lSir> (o. I.).

Szi:nt-i»ái, és Szajt (( iyór vm.).

Molnárok IS17 (o. 1.).

S/.INT-TAMÁS (liács vm.). —
Szabók, s/ücsök cs mások l<si."»

(o. I.).

Szent-tamás (Ksztorgom vm.).

— Magyar és német szal)ók

1S17. - Csizmadiák IS] 7.

Molnárok IHI7 (o, 1.).

Szil'KSI l() VÁROS. (ioinb-

kotók aj rcsolntiójai) a hely-

tartó tanácstól 1767-ból (n. m.).

Asztalosok. (Csizmadiák.

—

Fazekasok. — l'estök. Ka-

laposok. — Kalmárok. K-
mvesek. — Köléhfrk. —
liézmvesek. — Szabók.

Szcsök. Takácsok külön-
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külön 1777 M. T. (e. k.). —
Pékek 1778 M. T. (e. k.). —
Kovácsok 1778 (e. k.). — Órá-

sok, puskamvesek, lakatosok

és sarkantyúsok 1777 M. T. (e.

k.). — Tímárok (Roth und

Schwartzgerber) 1823. — K-
mves és kfaragó czéh 1828.

— Kalmárok, posztócsinálók,

kötélgyártók, festk, rézmve-
sek,szabók, kovácsok, kádárok,

mészárosok, asztalosok, szíj-

gyártók, gombkötk, takácsok,

szcsök, külön-külön 1828-ból.

Órások, puskamvesek ((sclo-

pothecarii((, lakatos és sarkan-

tyús czéh együtt 1828-ból. —
Kalaposok, pékek, csizmadiák,

kerékgyártók és vargák czéhe,

külön külön 1828-bóí (o. 1.).
—

Kovácsok k. n. (n. m.). — Szíj-

gyártók 1828 I. Fer. — Mé-

szárosok 1828 I. F. — Kötél-

gyártók 1828 I. F. — Az ösz-

szes czéhek számára egy és

ugyanazon czéhszabály adomá-

nyoztatott I. Ferencztl (ez.

b. i.).

Szépfalu, Schöndorf (Temes

vm.). — Kovácsok, kerékgyár-

tók 1819. ^ Asztalosok 1819

(o. 1.).

SzEPES-OLAszi. — Ácsok, mol-

nárok 1825 (o. 1.).

SZEPES-SZENT-GYÖRGY. — Mol-

jiárok és ácsok a jelen század

elejérl (o. 1.).

SzEPES-vÁHAijA. — Molná-

rok és ácsok 1835. — Szíj-

gyártók és nyereggyártók 1839^

együtt a XVI. szepesi város-

sal (o. 1.).

SzEPSi (Abaúj vm.). — Csiz-

madiák 161, újra kiadva 1631-

ben (e. k.). — Fazekasok 1620

a várostanácstól (e. k.) — Sz-
csök 1642 a várostól (e. k.).

Szerdahely, Vág — (Pozsony

vm.). — Vargák 1492-iki sza-

bályai átírása 1702-ben gróf

Pálffy Miklós által a csallóközi

s általában a pozsonymegyei

vargákkal együtt (e. k.) ; tót

vargák 1780 magyar czéhszabá-

lyok II. Józseftl (e. k.). —
Szabók 1722 Pálífy Miklóstól

(n. m. és o. l.). — Csizmadiák

1722, 1772 (n. m.), 1776 (e. k.)

és 1838 (o. 1.). — Mészárosok

1766 M. T. (e. k.) — Szerda-

lielyi és vágaí molnárok 1823.

— Takácsok 1839 (o. 1.).

Szered (Pozsony vm.). —
Szíjgyártók a XVI. századból

(e. k.) ; a nagyszombatiak sza-

bályait veszik át 1577—78-ból,

megersítve az Esterházyak

által 1715-ben (n. m. o. 1. és

a. 1.). — Szabók a sempteiek-

kel és újvárosiakkal együtt ve-

szik át a nagyszomhaliak i593-

iki privilégiumát (H.) Í636-

ban. — Vargák 1631-ben ve-

szik át Nagyszombattól a semp-

teiekkel és újvárosiakkal együtt

(n. m.). — Csizmadiák a semp-

teiekkel és újvárosiakkal együtt

1G44 (a. 1.). — Kovácsok 1(561-
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ben veszik tit Somorjától (n.

1,1.). _ Fazekasok 1608. gróf

E^lorház}' FcrtMuvIúl n semp'

triekkel egvüll le. k.l. Toká-

CM»k 1663 l>ni) ve>/ik á! a />•»•

ssomjtak /.\''7-iki 8/al)álvait. a

turmfUrt és ii/iMÍnwi«iAA,ii/ fj;viill

^H lK?í< (o. I.K — Szörs/abók

ni9 {e, k. (M>ml>k«)lók

1783-baii kapjak a luigtfszoin-

haliak 159&-iki s/abályait (e. k.).

SZI ItKM-l Jl AK. a///ijA». —
Mcsleromborek IISI II. J. (t\

k.l. K<*'Zin>est»k altalánns

(*zt'h>zabalvaí IISI. II. .ló/.scf-

lól álirva a vukováriaköhan

iKM-bíMi M\ I.i. — Kádárok.

üvegesek, kiMÍvi»'s»»l< i-s rn.isok

IHI8 (o. I.).

SzKTt. Ld. Szakállas.

Sziget (Zala vm.). — Var-

gák inín. — S/abúk 1685 la.

I.'. - Csizmadiák I7(H in. m.i.

SZIGKT\ÁR (Sninogy vin.i. —
Asztalos, takács, cs/tcrgályos,

kerékgyártó, bngnár. kovács,

lakatos, ács, kötélgyártó, k-
mves, nyereggyártó és puska-

inves együttes c/éli \X'2S.

N. vargák, harisnyákotok és

fésösök IS 10 io. 1).

SziK.sz (Abauj vm.).

—

Sza-

bok az egriekkel és több má-
sokkal Cííyütt a/, egri |njft{)í>k-

M'g teni létén í^tD.'>-\}\ llédcr-

váry László egri püspöktl, ni.

e. /.7!?í.. I'kííL Um., lrJ3h6\

111. K. átiratában van meg (e.

k.l. — I^katgyárlók H'»H'». —

Szcstík 1639 II. IVrd. {\7HH-

ból való jegyzkönyvvel). —
Varga czéh fell tanúkiliallga-

lás, mely szerint már .'>() év

ellt is fennállni t <<>. l.i.

.Szili. (.Sopron vm.}. — Var-

gák l(i:i'J (c. k.). ~ Szabók

1668 Nádasdy reronczii (e. k.)

és ls:V> (o. 1.). — Takácsok

Wm Lipóttól (e. k.). — Ková-

csok és kerékgyárlók ls?0

(o. I.).

S/ii.-sÁnKÁNY (Sopn)n vm.).—
Kerékgyártó, kovács és aszta-

los együttes czéh IH'27 (o. 1.).

SzmÁK (Nógrád vm.). —
('sizmadia. kalapos, s/.íjgyárló,

szíjcs, szrszabó, szabó, tímár

czéh 1840 (o. I.).

SziszKK (Zágráb vm.). — Ko-

vács, laka Los. kerékgyártó, asz-

talos, s/ab, varga, ács, k-
mves, puskamves, lábpán-

czél-csináló (aocrearÜJ)), kötél-

gyártó, takács, szíjgyártó, nyer-

ges, szcs, pék, borbély, mészá-

ros, szappanos és gombköt
rgyüttes czéh IH.iS (o. l.).

SzivÁcz (hács-hodrog Mn.).

— Csizmadia, varga, bocskor-

készít, szcs, szabó,szrszabó,

paplanos, takács, fest, kötél-

gyártó, szappanns, prk, k-
faragó, »'sztcrgül}os, asztalos,

kádár, ács, bádogos, kovács,

lakatos és gombköt együttes

czéh 1H27 (o. 1.).

Szoii. Ld. Szokola.
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SzoBOSZLÓ. Ld. Hajdú-Szo-

boszló.

SzoBOTisT (Nyitra vm.). —
J'azekasok, fegyverkovácsok,

késesek, zsákkészítk (sacco-

rum molarium confectores), ta-

kácsok, harisnyakötk, festék-

készítk (tersores coloriim),

<(omnes anabaptistáé)), a Holics

•és Sassin városaikkal együtt

1770. M. T. (e. k.) — Vargák

és posztómívcsek, ((anabaptis-

táé)), általában, a nyitra-me-

gyeiekkel együtt 1771. M. T.

(e. k.).

SzoKOLA Zalába, Szob és más
hontmegyei falvakban lév
molnárok 1844 (o. L).

Szolnok (Heves vm.). —
Szabók, szrszabók és szcsök
1766 M. T. (e. k. és n. m.) —
Csizmadiák 1768 (e. k.) — Ko-

vácsok, lakatosok és szíjgyár-

tók 1769 M. T. (n. m.). Taká-

csok 1774 M. T. (e. k.j. Ké-

ményseprk 1819. — Kmves,
^cs, asztalos, kádár és üveges:

molnár; csizmadia; halász; ta-

Jíács; kovács, lakatos és kerék-

gyártó; varga; szcs; szabó és

szrszabó; külön-külön 1820.

— Csizmadiák 1820. I. Fer.

nyomtatott czikkek (n. m.) —
Kalaposok 1822 (o. l.) — NB.

A czéhek jcgyzkíinyvei és

iratai fclküldettek a Tört. I'árs.

czéhbizotlságához, a n. m.-ban

riztetnek.

Szombathely (Vas vm.). —
Lakatosok 1505, 1609 (n. m.),

1689-ben veszik át Köröstl és

Zágrábtól az 7570-ikit Perényi

Imre nádortól ; 1793 (e. k.) —
Vargák 1566-ban adják a kör-

mendieknek (n. m.) — Ugyank
a ráhakovácsi vargák és tímá-

rok számára kiadják azon sza-

bályokat, melyeket a ((Magyar

és Horvátországban lakozó tí-

márok és varga mesterem])erek

számára)) Hl. Károly 1716-ban

alkotott ; 1731 (o. l.). — Sza-

bók 1604 (o. l. perg., eredeti),

ugyanazon 1604-iki szabályai-

kat adják 1719-ben a vasváriak-

nak (e. k.); 1632 latin és ma-

gyar (a. l.). — Csizmadiák 1625

(a. l.). — Combkötk 1642-bl

adják a sárváriaknak 1678-ban

(n. m.) és a rohoncziaknak

1676-ban, magyarul és német

másolatban (e. k. és n. m.);a

rohoncziaJc adják a nénietnjvá-

riaknak 1642 (o. l.). — Aszta-

losok 1703 (e. k.). — Vegyes

czéh 1703. — Takácsok 1714,

1757, 1809 (n. m.) — Molnárok

1779 (o. 1.) — Kovácsok k. n.

M. T. (e. k.) —
SzoMOLNOK (Abanj vm.) —

Vegyes czéh Sloószszal együtt

1701 (n. m.). — Szabók, asz-

talosok, lakatosok 1839. —
Vargák és tímárok 1839 (o. l.).

5 : ) M) ,YÁN most Szoinolány

(Pozsony vm.). — Vargák 1747

(a. 1.). — Szabók a fels- díósiak-



:\\:\

<e. k.>.

SzoLös íHars vm.>. I «l.

.4riti» i/c* -.Van »//»

.

SiTAMsics (H«cs- Hocirop vm.».

— Kovácsok. ácM»k. lakatosuk

V'S máitok lSir> io. I.).

S/Tuvis\. - Ácsok ós iiíol-

nán>k IMCi (o. Ij.

S/t I <v\ ( Túróc/ vm.i. \ f

UN OS t vili \iVX\ líM (M. m.).

Szi'llv (Po/SnH\ MU.K —
razeknsük /Nf)/ ^r,.. \^i\\(\\ .|á

luislól [o. k.). — Kovácsok IS()I

(o. k.). — Vnrj^'ák IS(n -rf
PállTv JAhoslól (0. k.i.

TvKÁcsi iWs/prém vm.).

Kcrékífvárlók és k(»ácsnk 1780

M. r. (é. k r;ikacs..k Is.M

<0. l),

T\LYA. Nagy- és Kis- l.d.

Tamási (Tolna \m.i. — Ko-

vácsok, krrékiryárlók és szíj-

fryárlók 1773 te. k.i. — Ková-

csok és lakatosok \H'M) (o. 1.).

Tapolcza (Zala vm.). — Sza-

bók 1744 (n. in.) és 1816 (c/.

h. i.». a n*pi az 1713. tzvész

alkalmával cléi^cll. — Csizma-'

<liák és vargák 1744 in. m.) és

1772 a püspóktól icz. b. i.). —
Takácsok 1756 a vozprémi

püspöktl (n. m. és ez. b. i.).

T\i*<»i<:z\FÓ (Zala vm.). —
Szúr-oapók 1777 (n. m.i.

TÁHKÁW. \j\. Kfjf'i'.

Tahnócz (Líptó vm.). — Fes-

tk is-.M) (o. L).

Tata (Komárom vm.i.

Vartrák I/.Ví .M. T. és 1771: a

Tal'tit, Tón és másutt a tatai

uradalomban lévk ic. k.). —
Posztósok /7."i7 M. r. (ez. b.

i. ). — Német szabók 1770 iii.

m.í. Kéményseprk ISI'.). —
( .sapók a tónirosialiliol c^yíill

|N>7 (o. 1.).

Técs (Máramaros vm.i. —
Csizmadiák 1697 in. m.).

Temkhin (Bács-ho«b-og vm.).

— Kovái Síik és ácsok ISIT)

(o. 1.).

Tkmksváh I Temes vm.). —
Az ogyosült lakalí)s, órás, sar-

kánty míves, pusk and ves, fegy-

verkovács, ólomönt, nyilko-

vács (Feilliauer) és harangönl
czéh (k. n.j. Kercncz király ide-

jébl (e. k.). — Üvegesek, osz-

tergály<»sok, vzilakötk és fés-

sök czéhe iHj.'i Kerencz király-

tól (e. k.). - l' véges, eszter-

gályos, szitaköt, féss ; laka-

tos, órás, puskainves és má-
sok; kalapos ; m. gombköt

;

kötélgyártó, szíjgyártó, nyereg-

gyártó; ötvös, rézmves és má-
sok ; n. szabó ; kerékgyártó,

kovács; ács, kfaragó és má-
sok ; [)ék, molnár, viaszont

;

tímár (vidgo Uothgerbcr); ká-
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dái ; m. szabó; szrszabó; asz-

talos, orgona- és hangszercsi-

náló; n. szcs és keztys czéh,

külön-külön 1815-bl. — ((Ma-

gyar tímárok, seu pcronum
confectores)) 1816. — Csizma-

diák 1817. — Szcsök 1817.

— Vargák 1817. — dAlutarii

(tmh/o Kordovanerjy) 1817. —
Halászok és mészárosok 1818.

— Kéményseprk 1819. —
Szappanosok 1828. — P'azeka-

sok 1829. — Hentesek 1835. —
Harisnyakötk, vászonszövk,

posztócsinálók, paszománt-ké-

szítk 1839. (o. 1.)

Tepla (Trencsén vm.) —
((Theplabeli vargák)) Trencsén

városától 1589-bl veszik át,

tót (n. m.).

Terezovácz (Vercze vm.). —
Szrkapcza-csinálók, kádárok,

takácsok, szíjgyártók és mások
1819 (o. 1.).

Ternava (Vercze vm.). —
Ácsok, kmvesek, kémény-
seprk és mások 1819 (o. 1.).

Tét (Gyr vm.). — Takácsok
1832 (o. 1.).

Tevel. Ld. Kis-Dorog.

lUiAMÉR. Ld. Eger.

TniANY (Zala vm.), — Ve-

gyes czéh 1711 (n. m.).

TiszA-DOH (Szabolcs vm.). —
Kovács, kerékgyártó, asztalos

és más czéh 1821 (o. 1.).

TiszA-ríJHED (Heves vm.). —
Csizmadia, szabó, szcs együt-

tes czéh 1817. — Asztalosok^

lakatosok, festk 1841 (o. 1.).

TiszA-ujLAK (Ugocsa vm.) —
Asztalosok, lakatosok és má-
sok 181(> (o. 1.).

TiszoLCz, ((Taxovia)) (Gömör
vm.). — Csizmadiák; posztó-

csinálók és szrszabók; ková-

csok, lakatosok, kerékgyártók

és asztalosok ; szabók és sz-
csök; kádárok, ácsok és molná-

rok, külön külön 1828-ból. —
Csizmadiák 1832. — Tímárok
1838 (o. 1.).

Tokaj (Zemplén vm.) — Ké-

ményseprk 1819 (o. L).

ToLcsvA (Zemplén vm.). —
Gubások 1840 (o. 1.).

Tolnavármegyei folyó-vízi

molnárok 1833 (o. 1.). — A me-
gyei kmvesek, asztalosok^

építészek és cserepezk 1779

M. T. (e. k.). —^ Halászok 1781

JI. Józseltl (e. k.).

MoLNA (Tolna vm). — Var-

gák 1766 (o. 1.). — r^sizmadiák

1767 (e. k.). — Kádárok és

megyei asztalosok 1777 (e. k.).

— Szcsök és szabók 1777

T. T. (e. k.) és 1844, német
(o. 1.). — Harisnyakötk, laka-

tosok és fazeUasok 1782 H.

Józseftl (c. k.). — Ácsok, k-
mvesek, cserepezk 1846 (o.l.).

ToMASANCZE (Verczc vm.). —
Ácsok, kmvesek és mások
1819 (o. 1.).

TósoK, Bcrénd, Polány, Nagy-

Tevel stb. (Veszprém vm.). —



Takácsok 1770 m. in.) ós IS20 Töhok- víií^v iu-iikcsk (Vo-

(a. L). — Kátlarok. kovácsok, roiilál \i\\.). S/nhók, rsizm.i

kenSkiívárlók lv.V> h». I.». diák, varijjik, ^Dinbkolók é»

Toi»utüVKijt (Zai^rali vin.). máM)k IS'?".* (o, l.i.

Kovar»iok. lakatosok, kerék- riom.síin ( Tivurvrii vin.).

gvartók, a>zlalo>ük, szaliók. Szabók \^^\'2-\hÚ a«lj.il\ a ritlm-

vanjak IS;W (o. I.). cziekm'k U\7'2. lói, h>ll tót \i\.

Topolya (Hárs viii.i. l\o m.). Vart/nk ir»7'.> tótul. ir»r>r»,

\arsok, szörsük és inásc»k ISI5 H»'.H, 17*.M-iki meiíorsítÓM'k-

(o. \.). kol és I71(')ból nóiiK'lül u\ k.)

TopoNÁn (Somojjy vin.). é»^ l.*>S'.>-l)ül a<ljiik a niln'iila-

Pékek, s/rv/aliok. ii. >/.al)ók. hclicknck* tói (n. in.). Taká-

takáook, kerékgyártók, kova- o<ok 1()()7-1mmi kölrsonzik az

rsok, n. vargák, í-siziiKnIiak. illavaidknak, lót, (rz. b. í. és

lakaU>M)k. kádárok, asztalosok, n. in.i. A'íí/í//»í'so/, H»l? lót úl

rsere|H»zók, fc^^tók. kala[>o»»ok, (n. ni.i. Mithu'iruL- h'il7-l)rii

ni. vargák lsl(> (o. I.i. kplclkczfll. hi('».'i-|)aii rcrorniált

ToHZSA (Har«.-Hodrog vin.i. czéhe, a várostól tólúI (o. k.).

Kovácsok, lakaloM)k. kerék- l(i:iS, IHH'J (n. m.). Kádárok

gyárlók, kádárok és mások \^\'X\ a városlól lólúI (o. k.).

—

l*<IH (n. in. o. I.). Mt'szái'osok /^iJ7-hoii kölísonzik

rÓT-KKiiKszn'n (So(»roii viii.i. .1 puchóiakiKik (<z. I>. í.) IfiSif

Kerékgyarlók, kovácsok, in. ni.) I7r»7 lótúl M. 1'. (e. k.).

a^ztaloHok In27 (o. I.i. (Isizmadiák adják a vátfúj-

TóT-K<»Mi.ós (hékés Vili.). hrhjirknek Hih^ (a. l.i. ölvd-

Csizinadiák \K2H. .Szcsök sók lt*><')*2 (0. k.). Lnkuíos,

|X*28. — Kovársok és kerék- puskamüves, ('trán, kanicsináló

gxártók IKi? <o. 1.). (ensifabcr) rzéh \i\i\:\ lólúI (c.

TÓT-vÁzsoNY (Veszprém vm.). k.). — Lakatosuk és kovácsok

-- Takáí-Mik 1770 m. m.) IS\?:{ \i')i\('>-\)ii\\ iu\]í\k a várf- ájlulijiek-

(í>. I.). — Ld. Vörostó. ;?f'A- tótul iii. 111. i. Szcsök

TóvÁROs. 1^1. Tata. ÍHHH (n. 111. i l7rM)ól a czéh

TöUiYES (Honi vm.). — Mé- névlaj^tronia a írsztcnai czéh-

*»zárosok IS*2H (o. !.). szabályok eltt, tótul (c. k.).

—

l'üHOK-szfcNT-MiKi.ós illcvcs Gonthkotók H^^s'.^b('ll kolcsön-

vni.) — .Molnár. — Kovács, zik a zsulnaiuktól, tólúI (<z. b.

kerékgyártó, a«^ztalos. — Ta- í.). Asztalosok \iVJ\ (n. ni.)

kárs, szcs. C««izmadia czéli. é< I7r»*>, lóiul (c. k.). — Ková-

Mind lHir»-ból (o. l.). cHok Í7(K) lótni íc. k.). Ka
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laposok, 1718 tói (n. m.). — K-
mvesek, kfaragók és ácsok

1724 (e. k.). - Pékek 1819.

10. 1.)

Trencsén vármegyei molná-

rok, a Bars és Nyitva várme-

gyeiekkel együtt 1550 I. Férd.,

megersítve i689 és 1691-hen

I. Leopold által (o. 1.)

Trsztena (Trencsén vm.).^

—

Szcsök 1630, tótul (e. k.) és

1630 (o. l). — Csizmadiák

1751-ben kapják Liptó-Szí-Mik-

lóstul, tótul (o, L).

TuRKEVE (Jász-Nagy-Kun-

Szolnok vm.). — Ácsok, mol-

nárok, kmvesek stb. 1817.

— Csizmadiák 1819. — Sza-

bók, szcsök, lakatosok 1820.

— Kovácsok 1820 (o. l.),

TuRÓczMEGYEi molnárok 1818.

— Festk 1836 (o. 1.).

TuzsiNA (Nyitra vm.). — Ko-

vácsok 1758 (n. m.).

U
Új-arad (Temes vm.). — Ká-

dárok, kerékgyártók, kovácsok,

viaszöntök és mások 1819. —
Kmívesek, ácsok, asztalosok

1819 (o. 1.). — Kalaposok 1821

(n. m. és o. L). — Molnárok,

Zsigmondházával együtt 1843

(n. m. és o. l.).

Új-bánya (Barsvm.). — Csiz-

madiák 1607 (n. m.), 1680-ban

adják az aranyos-maróthiaknak

(o. l). — Kádárok 1704 tótul,

a gyriek 1604-iki szabályait

vették át (a. L). — Ácsok 1706)-

ban adják a hakahányaiaknak,

tótul (e. k.). — Kerékgyártók

1737 (n. m.). - 4^ímárok 1839

(o. l.).

Új-becse. Lásd Törk-Becse.

Új-hartyán (Pest vm.). —
Kovácsok, bodnárok, csizma-

diák, takácsok 1845. (o. 1.).

Új -jósaVA (Vercze vm.). —
Fazekasok 1819 (o. l).

Új-palánka. — l)Orbély()k k.

n. I. Ferencz királytól (e. k.). —
Gombkötk k. n. I. Fer. (e. k.)

— Görög nem-egyesült kal-

márok k. n. (e. k.). — Szabók

((et brachiarii)) k. n. I. Fer.

(e. k.). — Bocskorkészitk

(peronarii) I. Fer. k. n. (e. k.).

— Szcsök 181(). — Rézmve-
sek és ónmvesek 1817. — Pé-

kek és g. n. e. török-sütemény-

csinálók (piacentarii turcici)

1817. — G. n. e. bocskorké-

szitk 1822. — Mézeskalácso-

sok vagy viaszöntkés asztalo-

sok 1822. — R. kath. kalmá-

rok 1822. — Ácsok, kmívesek,

kfaragók 1822. — Borbélyok

1824. — Pékek 1826. G. n. e.

szrszabók 1827. — Kádárok

1830. - Kalaposok 1832. —
Tímárok 1833. — Szappano-

sok 1834. — Asztalosok, laka-

tosok, üvegesek, szegkovácsok

1837. - Vargák 1839. — Ha-

lászok 1839. — Német szabók
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ISII. Magyar >zabók ISI.'l

(o. \.\. - <löK»g n. e. «iziVsök

czélilorvoicle k. n. Viasz-

öntók. h^hsúlók ós asztalosok

új rzéli>zal>aly lorvezolo k. u.

I. Kor. \ argk k. n. I. IV-

riMuztól (n. m.) — L«l. f\ttáuk(i

és Ó'hilánka.

t*j-i»Éc.s ^Tonuital vni.)

Lakatom, asztalos, bnrltély, ko-

vá«*>. kolölíjyárló, kíM*ókgy;irlü.

varga. nyen*gg}arlü, ár**, ká-

dár, pék, féss, szabó, <'siziiia-

dia. re>tó. kalapos, tnkárs. üv(v

ges, esztergályos rzéh Is 10

(o. 1.).

l'j-szNY i Komárom vm.i. —
A'»zlalo>ok és lakatosok isvíl

UK I.).

Újváros, Szered - Újváros

(Nyitna vm.). - - Vargák 1631-

bcn veszik át Saf/tf^zomlmttöl

a xemptH és szerééit va nyákkal

együtt (n. in.i. Csi/maiiiiik

a szerediekkel és sempteiekkel

együtt 1644 (a. I.). — Szabók

/'^?-ban veszik ál a nagy-

Hzowhdiiak niidolflól !5íKt-han

kapott s/abalyail a st'nifitr és

tnzerediekkel együtt (magyar má-

solatban is megvan u. olt, o.

ItrJ Takáesok /í>y>VÍ-ban ve

szik át a pozsimifiak l.V.)7-ben

kell ««/abály/alál. K»»terházy Fe-

renrz megersllésrben (o. Itr.).

l j-viiuiÁsz (liars vm.) —
Kómívesek. ácsok, us/talosok,

lakalnsolv, kováí'sok, kerék-

gyárlók IS*.>| (o. !.».

l'jviniK (liá<s-noilroí4: vm.i.

— C'.>i/.ma(liák ISI7 (o. 1.).

Umíváh ti ni,' vm.i. ((Ve-

gyes ezéliD 1620 (n. m.i. Kü-

lönféle kt'ízm vesék I7S1 (o. l.).

l'a/eknsok ;
- szabók és

g(»ml)Uül(3k ;
— n. vargák;

e<i/m;nliál\ ;
— asztalosok, ia-

kalnsnk. kádáiok, üvegesek,

áesok; - m. limárok; ko-

vácsok, kerékgyártók és nye-

reggyártók; — kalaposok, kü-

l..n-külön 1S->Mm")I. 'I'ímá-

i(»k Isjs. Líikalosok, puska-

mvesek, ötvösök, órások Is'i7.

— Kómívesek, ácsuk jsio. —
Pékek ISV.>. (o. 1.1.

L'nMiiNV (Nyilra vm.). —
Csizmadiák 1716 (n. m.).

.Szcsök 1724 in. m.i.

V.\cz íPesl vm.). — Vargák

UHí7-\)eu veszik át a XVI. sz.

eszlergotm, komáronii és budai

rzéhszabalyokat. m. e. I7'ÍS,

I7íV7 M. r. íc. k.) I7'.»:), 1829

ÍO. I.). — Csiznifuliák /W^-ben

veszik át a komáromiakéi ós

adják az ó-huddiaknak (n. m.),

1714 l'rslUil (n. m.), Is 17 (o. I.).

— Kádárok 1
('»'.)(» I 'esttl (e. k.).

— Fazekasok 1698-ban kapják

a püspök tf')! a gyriek h').'^'i-iki

illelóleg a itozsotiyiuk I.V.M»-iki

szabályait, I7r»\? iki névsorral
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(e. k.). ~ Szahók 1699 Lipóttól

1761-iki pótlással ós 1781-bl

magyarul és németül, másolat

(e. k.) i180 (ez. b. i.), a szr-

szabókkal együtt 1755 M. T. gr.

Esterházy Károly váczi püspök

1761-iki pótlásával (e. k.); sza-

bók külön 1844 (o. 1. és ez. b.

i.). — Szíjgyártók 1714-ben ve-

szik át a komáromit 1692-bl

(e. k.). Gombkötk 1718-ban

kapják a jjesíi gombköt czéh-

tl (e. k.) — Kovácsok és kerék-

gyártók 1725 a pestiektl, 1762-

ben megersíti a váczi püspök

(e. k.) — Takácsok 1762 Budá-

tól m. e. Esterházy K. püspök

(e. k.). — Asztalosok 1770-ben

veszik át Budától az 1778-ikit

(e. k.). — Kéményseprk 1819.

— Hentesek 1828. — Molnárok

1838 (o. 1.).

Vadosfa (Sopron vm.). —
Kerékgyártók, kovácsok, asz-

talosok 1827. — Takácsok 1831

<o. 1.).

VágA. Ld. Szerdahely.

Vág-szerdahely. Ld. Szerda-

hely.

Vág-újhely. (Nyitra vm.) —
Csizmadiák átveszik a trencsé-

niekét iö4'2-hen (a. 1.) i77í (e.

k.). — Lakatosok és kovácsok

16()6 Trencséntl, tótól (n. m.)

— Szcsök ÍÖ89 (n. m.) —
Fazekasok 1725 tótul (n. m.)

— Molnár-czéh a tagok név-

sorával k. n. (n. m.) — Szabók

1758 M. W (e. k.) — Német

vargák 1767 M. T. (e. k.) —
Kalaposok 1835. — Szabók

1837. (o. 1.)

Vál, Vaál (Fehér vm.). —
Takácsok 1767 a vértesaljaiak-

kal együtt, M. T. (e. k.) —
Csizmadiák 1817 (o. 1.).

Valpó és Míliolácz (Vercze
vm.). — Szabó, szcs, szr-

szabó, kovács, bocskor-készít,

lakatos, kötélver, fazekas,

gombköt, szíjgyártó, varga,

asztalos, kerékgyártó és kádár

czéh (mind együtt) i180 M. T.

(e. k.) — Szabó, szcs, csiz-

madia stb. czéh 1820. — K-
míves, ács, pék, fest, kalapos,

szappanos, üveges, molnár, esz-

tergályos, halász, timár, viasz-

önt, vasabroncs- és lánczko-

vács, kerékgyártó, kádár, ko-

vács, szabó, szcs, kötélgyártó,

szíjgyártó, varga s takács, mé-

száros, serfz, bádogos, szita-

köt, féss, puskamves, ké-

ménysepr és kertész együt-

tes czéh 1839. (o. l.)

Város-hídvég (Somogy vm.)

— Kádárok 1750 (n. m.).

Vámos-mhíola (Hont vm.). —
Molnárok 1844 (o. 1.).

Várad-olaszi (Bihar vm.) —
Kmíves, ács, kfaragó és cse-

repes czéh 1769 M. T. (e. k.). —
Magyar és német szabók 1769

M. r. (e. k.). — Üvegesek 1769

(o. 1.). — Asztalos, esztergályos,

lakatos és puskamüves czéh

1769 M. T. (e. k.) — Csizma-
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^ikk 1772 ^e. k.i, — Kovácsok

177l» u\ kX I^kalovok. uve-

líi^sek. |ui*»kainvo«ick IS^UI.

Néiiiel liiiiantk IH4(K (o. 1.)

Vánui' Vántilya é$ Vánni- Vflen-

<

:

:yull : Kulélvemk ós

>/ii.tfvi.u.k lv?t». IVkek. kn-

lapoMtk. fa/,eka«»ok. lHMiU'*»ck.

^ul>a*«ok. külön-külön IS'?<K

Ková(\*Mik. krrokpyárlók IS'yX

— Csizniaiiiak IS*Í3. Tiniá-

rok IS-JS. - Vargák XKVÍ. —
\éiiM»l <7al)<tk IS.'{.\ — Kádá-

r>>k a v;ira(liakkal ogvütti ISIU)

4o. l\.

VahascJ (Varasil vni.). — Szú-

4r!»ök 1480 niauvar fonlila^haii

a«lják a st'irvúrüiknak 1613-haii

{c, k.t. SzrHuk. fékrsinálok.

dárda- és ljgyárl«'»k. rsíszárok

(polilores), paizsgyártók és más
kézmvc>ek 1557 I. Ft*nlinán<l-

tól. — Szabók Ififyj II. M. (n.

m.) és m. 'izabíík \H4(\ (o. I.).

- Vargák 10 II in. m.) \^2'2

honátül. IKi7 (o. I.). — Ková-

csok HV>,"» horvátul II. IVrd. —
Mészárosok UV2'* horvátul II.

Ferdinándtól. — Arányin fi vr-

Mrk rzéhszabályainak nicgcró-

6ÍléM* iOfó-lian II. leniinand

<D. in.) — Pékek WÍH Lipót-

tól (e. k-). — Csizmadiák /77/

{e. k.). — Gomhkólók, gyapjú-

^v-lakárvok (lingMlonini la-

n*»oriJíii lextorc**) I. .l<)/.>*f'flól

1707 (o. 1.). — Molnán»k nr,íf

Sí, T. — A.Hztalosok és laka-

tosok i770 M. r. — rakr.s<,k.

foslók flint'tofi^sV vá»í7onfoslk

^telae loloralorosi. M. T. 111 1.

— Szabók, szrszabók /77/

M. r. (o. I.). — KiniNosek.

ársok. kófarai>ólx IS?**. Ser-

fz, lakatos. I'a/rkas. kalapos

rzéh l^?l. KalíipnsnU |s;i7.

— IVkok \s:\{). Snlo/Ó.

fazekas. Kovárs. lakatos, kala

pos, szrs. kádár, tímár, aszta-

los, varga, taká< s. ács. pók.

eszleigályos. kerrkgyárló. szíj-

gyart*», nyereggyárh» és knií-

ves rzéh \XV.\, Kalmárok

18.'i<>. — Kádárok és fazeka-

sok ISII ((). I.i.

N'ahasdin (\ arasd mm.). —
Asztali.<ok. lakaloM.k IS'>H.

(o. 1.)

\'ÁRi, Mfizo (Hcrc^ MII.). —
Csizmadiák \SX\ (o. 1.).

Váhmiiij.yi-ik (\'a^ vm.). —
AszL'dosok. lakatosok, üvege-

sek, puskamvesek IS*2I (o. I.).

\'Ái(NA. V(in)i ( Irení-sén vm.).

— Csizmadiák Ih.'Í^J (a. I.) 1711.

Szunyogh (jáspárlol. lohil. ;i

Irenrséni llrbaii hz. b. i.). —
Kováí'sok h')r)r»-ben kapják

Síiffif-liirsiHiU. ugyancsak a

bodnárok, lólúI (n. m.). - Ko-

vácsok és lakatosok H"»('>'í-ben

adják a hisuczu-újhelyieknek,

lótni (a Irencséni v. Itrlían. ez.

b. i.). .Mészárosok l7IO-|)rFi

veszik út a zstílnninhót Md l-bül,

a Irencséni Úrban («/. b. i.).

Váhos-i.ód (Wszprém vm.).

— Takácsok 17.V). 17r»7. (n.
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m.). — Csizmadiák 1769 (n.

m.)- — Szabók 1772 M. T.

(e. k.).

Varsány (Veszprém vm.). —
Takácsok 1825 (o. 1.).

Vásárosfalu (Sopron vm.).

—

Kerékgyárlók, kovácsok, aszta-

losok 1827 (o. 1.).

Vaskút (Bács vm.). — Ko-

vácsok, ácsok és mások 1818

(o. 1.).

VasVÁRMEGYEI molnárok 1576

Miksától (o. 1.). a sopronme-

gyeiekkel együtt 1613 Ester-

házy Miklóstól, m. e. 1671 Li-

póttól (e. k.). — Tímárok 1762-

bl M. T. (o. 1.).

Vasvár (Vas vm.). — Sza-

bók 1719-ben kapják a szombat-

helyiek 1604-iki szabályait (e.

k.); uradalmi szabók k. n. Es-

terházy Páltól (n. m.).

Vaszar (Baranya vm.). —
Fazekasok 1824 (o. 1.).

Vép (Vas vm.). — Csizma-

diák 1779 (n. m.).

Verbicza (Vercze vm.). —
Ácsok, kmívesek, kéménysep-

rk és mások 1819 (o. 1.).

Verbó (Nyitra vm.). — Var-

gák 75.98 (n. m.). — Csizma-

diák 1508. 1724-^5 és 1726

tóiul (n. m.). — Posztó-csiná-

lók Í6^4, Í7P2 (n. m.). — Mol-

nárok az összes nyitramegyelek-

kel együtt i648, m. e. Lipóttól

1691-han (e. k.). — Mészáro-

sok 1724 III. K. lót (n. m.). —
Csizmadiák 11'24 111. K. (n. m.).

— Mesteremberek 1725 tótní

(n. m.). — Szitakötk 1822

(o. 1.).

Verebély (Bars vm.). — Sz-
csök és szabók pecsétje 1730-

ból (ez. b. i.). — Lásd Aranyos-

Maróth.

Vercze (Vercze vm.). —
Csizmadiák 1181 (e. k.) 1819

(o. 1.). — Fazekasok 1181 II.

Józseftl (e. k.) 1820 (o. I.). —
Kovács, lakatos, asztalos, ke-

rékgyártó és üveges czéh 1181

(e. k.). — Kötélverk 1181 IL

József (e. k.) 1820 (o. 1.).
—

Kádár, varga, kalapos, kmí-
ves, ács, esztergályos és német

szabó közös czéh 118^ II. Jó-

zsef (e. k.). — Vargák, kupá-

sok és mások 1819. — Szr-
kapcza-készítk 1820 (o. 1.).

Versecz (Temes vm.). —
Csizmadiák, bocskorkészítk

(((peronum confectores)) vulgo

Opankenmacher) és kordo-

ván-készítk 1817. — Patkó- és-

szegkovácsok és mások 1817.

— Kádárok, esztergályosok,

órások, kötélgyárlók 1817. —
M. szabók és paplankészítk

(vulgo Deckenmacher); szr-

szabók; n. szabók, posztó-nyí-

rk, festk, süveg-gyártók,

gombkötk és féssök; rézm-
vesek, ötvösök, bádogosok és

puskamvesek; pékek, viasz-

öntk, molnárok, serfzk és

kéinéiiyseprk ; kmívesek, cse-

rcpezk, ácsok és mások; m^
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ós n, s/íi<*<k ^s |»a|»^üvojj- 1768^1). in. ). — F«y.okíis«>k 1770

késziiók Miiilrariim nmftMlo- M. W (i». k.). — Kóinóiiysi'p-

resK Hiiinn»k. iiu^s7.ar«»s<»k. *»/ij- rók ISI'.Í. Kómí\es(»k. íirsok.

jártok. iivert»4jgvárlMk. var- kfaragók IS*M. — Ks/.U»r^á-

gak; iivirók én lari>/nyn<>iiiá- lyosok lf<?l.

lók a»»nsort»s A poranim rou- Vi'sztó (Hokós viii.). — Csiz-

r.'. loro, vul-i. roniislernia m;uliák. Ihiiárok ls:U (o. I.).

. h.n: szappanosok - külön- y,^^^ Thrrsioroüs (Trinos
külön ISI7-I»I. - Kalmárok

^.,^^ , -As/.lal.>s, paplanos, árs,
IS-.Vk (O. I.».

l,;,«|ntrnv. UA.lár.líorhély.gonil.-
NFRTEÍVAUV

•
ioiKT Mn.i. kol. sarkantyús, os/íorgályns,

Takársi.k I7r»7 a i-nhakkal
f.,,^.;^,,^^ fcsló. fésiis, Unnlová-

egyull M. r. <e. kJ. Iv.M lo.
„„s. kémiMiv^rpr.UrróU-várló,

I.K _ .Vcir^CS r/.él,« 1817 (n.
,^,.^^.^ koMVvUoirK knvá.S. ko-

m.K - Kovársok. lakatosok.
,,.i^,várló. kniívcs, kalapos,

kcri^kgyarlok ISh. Molna-
j.,,..;^,^^ ^j,,,^,. ^^^1,,. ^^^-^.^

n.k. péki-k ISI7 (o. i.i. viav/önlü. niés/.áros, molnár
\ KSZPRKM AVs/prém vnu). -

^,^^^^ „verdes, órás, |)6k, pok-
l^ikaloM.k 158i-i)rn kolrson-

p^-y,.^;,,/.!.',, puskannlves. szitá-

zik Sagyszombut városától, ma- j.^^^ rézmves, szappanos.
gyár és latin (e. k.i. Aszta- szegkovárs, szíjgyártó, s/r-
lo^k 1677 é> 1768 (n. ni.). — ^.^^^^-^ takárs, timár, csizmadia
Tímárok 1692 (e. k.). — Szal.ók

^^ üveges meslcr-cmberek IS.G
1688 é- 1766 in. m.l — Csizma-

^^^ | ^

diak 1699. 1772 tn. m.) és lK|r»
'

* ^ ^
,. , , . , . \ INKOVÍ.ZE (.Szerem vm.). —

(o. l). — Konlovan- és szaly- .

. •
i - IX ..XI 4>yr^i I

Kéményseprk ISr.) o. I.).

tyanborkészitók 1700 korul (n. -^
'

m.). - tVegyes i-zéli» 1713 (n.
Niskovczi: (Xrróczc vm.). —

,n.,. _ Csutorás rzéh 1734 ni.
'''""'^' kmívc^ek. kéménysep-

iii.). - Néinol vargák i7.Y; ^^''^ ^'»^- >^'-' (*»• '•)•

(c. k.). - l>«»rbélyok 1760 iii. \ ittencz íNyitra vm.). —
m.). — Molnárok az egész me- Szab«')k l(/i(i : H'»7J. kjipjj'ilv

gyében 1763 (n. m.) és a váro- TrcucsénlöL lót (n. m.l. Ta-

siak 1H.*W» és lH4r> (o. 1.) — kársok /6?>/-ben veszik ál

Kalaposok 1765 (n. m.) és 1X?0. SiujiinzombnllöL (ll6l-\\<'\ má-

némcl (o. I.). Takácsok 1765 solali I7.M, tótul (n. m.).

(n. ni.) és 1K4<'» (o. I.). Szú- Csizmadiák UiiKi, IKnt. — Var-

r«ik 1766 (n. m.). — Kovácsok gák 1709 SníjíjszomhallóL ve-

1766 <n. m.). —Kerékgyártók szik át, tót (n. m.). — Posztó-

Komf' íd-koni/vtár. Vll. 21
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rsinálük 1717 III. Károlyiul.

tüLúl (n. ni.). .

VöNÖczKE (^'as vm.). — Csiz-

madiák 1817 ((). 1.).

\'ÖRÖSKÖ (Pozsony vm.). —
l^osztócsinálók 17.')í) tólúl

(n. m.).

Vörösmart (Baranya vm.). —
Asztalos, ács, csizmadia, esz-

tergályos, fest, halász, kádár,

kötélgyártó, kerékgyártó, mé-

száros, molnár, szabó, szr-

szabó, szcs, takács, üveges,

bádogos, féss, gombköt, faze-

kas, kalapos, harisnyaköt,

szappanos, pokróczszövö, tí-

már, dohány-árús atabacearii)),

ra. és n. varga, bocskorkészít,

])ék és mézeskalácsos együttes

czéh 1843 (o. 1.).

VöRöSTÓ, Barnag, Tót- Vá-

zsony stb. (Veszprém vm.) —
'i\'íkácsok 1770 (n. m.).

VöRÖSBERÉNY. Ld. Szent-Ki-

rá ly-Szabadja.

\ ucHiN í\'ercze vm.). —
Szrkapcza-készitU, kádárok,

takácsok, szíjgyártók és mások
1811) (o. 1.).

'^

Vi KVÁR, Ó- és új — (Sze-

rem vm.). — Szíjgyártók és

szcsök 7728-ban ka})ják az

eszéki, pozsegai, pécsi mesterek

szabályait 1717-bl (e. k.). —
Kézmvesek 1801 (o. 1.).

--

Kéményse})rk 18H). — Kal-

márok 18'2(). — Szíjgyártó,

szcs, szürszabó,m. és n. szabó,

cserepez, sárgaréz-míves, kor-

doványos, szrkapczacsináló,

gombköt, kötélgyártó, lakács,

fest, kerékgyártó, kovács, pok-

róczcsináló, kádár, féss,varga,

ötvös, nyereggyártó, puskam-
ves, kalapos, kmíves, ács, esz-

tergályos, asztalos,lakatos, üve-

ges, szappanos, mészáros, pék,

viaszönt, fazekas, csizmadia,

halász együttes czéh 183? (o. 1.).

Wagendrüssel, Ld. Merény.

Z

Zabrag (Vas vm.). — Laka-

tosok 1661 (o. 1.).

Zágráb (Zágráb vm.). —
X'argák i466. Mátyás király-

tól és 1582. Hudolftól. — Sz-
<-sok, fék- és szíjgyártók J/tfU).

Mátyástól. — Szcsök, nyereg-,

íék- és szíjgyárlók 14S(). Má-

tyástól nyernek czéhlevelet

(ered. hártya oklevelek a n. m.

11 r.).— Csizmadiák U05. lo'2S.

ir)H'2. Km (n. m.) 77/5 ^e.k.).

— Ötvösök 757.'^ (n. m.). —
Vegyes czéh 7557 (ii. m.). —
(jombkötk Hl^iíj III. Ferdi-

nándtól (e. k.). — Lakatosok

1689-ben adják a szombal-

helyieknek az Alsó-Kröstl át-

vett Perényi Imre nádor által

ezeknek lolO-heu adott czéh-

szabályokat (e. k.). — Szabók
171-2 III. Károlytól (e. k.), 18?:).

1842. (o. 1.). -- Asztah)s, esz-

tergályos, orgonakészít és
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vegcsi egviilles rzéli /74/ (o. N'arjíák ;i hrmeiniifkll kap-

\X — Kádain>k /7I8. M. T. ják 1641 hon .1/. ö rzéhlcvolö-

k.). — SiO(*s. ölvös, szíj- kot (II. ni.). — Szrsök 1756 a

^várló. frkrdináln. huiiUaktW voszpréiiii |Mi^|»öklóI («•/.. I). I.i.

>/iló. ktíVar^. lakatos, puska- Knl.ipns..K \s'M) (o. I.i.

mves OS nvor«»;í^v;irl<» ko/<»s /ahwdi .\i.\a. Unntdor/ {\\í>

4-zeh u /agrahi pu<«poksóg U*- sony nhi.V — Csiziiia<li;iU lS'?n

rlotöii nSI M. T. {e. kX — (o. b. \ .n^-ák. s/al...k nn-
IkorUélyok. fiinlósök ÓS paróka- szarosok, lakársok. szrsok.
4'sin]i|ök rzlie /7NÍÍ le. k.l. — korékiryárl«»k.as/.lalosok.ársok,

Molnárok iSls. Varinak k(njirs<»k. káiljirnk. pókrk. kö-

|s|>. — .\s/la|osok. iivoijo .ok iMÍ\o*^ok ls:ks (n. i.i.

v«» iiiás4ik ISIS. — Kalap«>vnk Zay-i r.KÓr.z ( rrmrsén mii.).

ISIS. — As/lalosok. eszlor l*nszlrsiiiál«»k |s?0 (<>. 1.).

|;ülyoS4ik. üvo4fo>ek. lakatosok /ihkgény i Ilont mii.) ós más
ISp.l. — IVkck lS->.*) (n. I.). — holyoken lak<» moIii-imU IMI
Takársok IS-?; ós |s:M>. |o. ki.

Kinve»»ek. ársok. kfaragók Ziunv-szimin \nv (Zágráb

|Sí7. — Borbolyok és krislé- vm.l. Szab<V Narga. <sizina-

lyozók (iTispalorcsi IS*^.>. — dia. límár. szórkaprza-készitó,

Ková«'v.ok. lakalo^^nk. abroncs- asztalos, eszlorgályos. kádár,

készítk oin-inariii. pu*»kam- koxács. lakatos, korékgyártó,

\o^ok. kerékgyártók, kádáiok, pék, szrs. takács, mészáros,

fazekasok ls*?'.l. — Mészáro- l'azrkas együllcs c/éh ls.;s

^ k IKVI. Kalmárok IS-T). (o. 1.).

^Zttqráh 8z. kir. városban és Zkma (Bárs-Hodrog vm.).

—

mellolte fokvó piispöki és káp- Csizmadiák ISI."). — Szúcsök
Ifilani leikokon lakó tímár és |S|.">. Kovácsok, ácsok és

kordo\áiiyos mestereknek í-zéli mások ISI.V Takácsok Isi.").

ki>ált*>ágai 1846» (o. I.). Lakatom, asztalos, üveges,

ZÁtM>ni^K. Zaderlak (Temes esztergályos czéb lS'?:i (o. I.).

\m.». Koxácsok. kerékgyár- Zn ah i.^zilágy vinj. S/ü-

li»k. vargák é'^ mások lslí). — rsök IOI:i. \Cgyes rzéli 1807.

A9zt;iloM»k Isp.f. Nbdnárok ín. m.i

l^l.'t o». 1.1. Zinf:z (Vos/prcm mii.). —
Zai^ba. \j\. Szöknlfi. Csizmadiák 177.") (11. m.). —
ZAi.^-iiéB (Zala mii.i. la- Takácsok I77.V M. 1. (c. k.) —

kncs^>k IKiS (o. I.). a Vegyes czéli» I77r> m. m.) —
ZAi^-KGERSZKr, (Zala vin.i l'.kek és molnárok I77(; M. T.

•>i*
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(e. k.). — Kmíves, ács, kfa-
ragó és cserepes czéh 1781. II.

Józseftl (e. k.) — Takács, k-
míves, kfaragó és cserepez.

— Szabó. — Molnár és pék. —
Kerékgyártó, kovács és kádár,

varga külön-külön czéh 1820-

ból (o. 1.).

Zólyom (Zólyom vm.). —
Mészárosok 1597-iki czéhsza-

bályaikat adják a rozgonyiak-

nak (n. m.). — Szcsök l(v7. a

körmöcziektöl kapják, a kik már
'200 év óta éltek azokkal, tót

(n. m.). — Késesek 1750 (n.

m.). — Zólyom várában és a

szomszédos helységekben lakó

molnárok és ácsok 1819 (o. 1.).

— Ács, kádár, molnár czéh k.

n. (e. k.). — Csizmadia, szcs
és fazekas czéh k. n. (e. k.). —
Kalaposok k. n, (e. k.). — Ko-

vácsok k. n. (e. k.). — Mészá-

rosok /;:. n. (e. k.). — Szabók
/.-. n. (e. k.j. — Vargák /.'. n.

(c. k.).

ZoMBOR (Bács-Bodrog vm.).

— Kerékgyártó, kovács, laka-

tos és ács czéh 17f)5-bl

1777— 1780-iki megersítéssel

(n. m.). — Bodnárok 1774 (o.

L). — Takácsok 1815. — Kala-

posok 181(). — Mészárosok,

szappanosok 1816. — Szabók,

szürszabók, g. n. e. derekas-

vagy mellénykészítk (exomi-

fices) 1817. — Kéményse[)rk
1819. — Szíjgyártók és sar-

kantyúcsinálók 1820 (o. 1.).
—

Asztalosok, lakatosok, ková-

csok, kerékgyártók és mások
1820 (o. 1.) és 1765 (n. m.).

—

R. kath. szcsök 1820. — R.
kath. csizmadiák 1820, 1821. --

G. n. e. csizmadiák 1821. —
Kmívesek, ácsok, kádárok.

1821. — Szcsök 1822. — N..

szabók 1824. — G. n. e. bocs-

korkészítk 1825. — Kötél-

gyártók 1827. — Kalmárok

1828. — R. kath. m. szabók.

és szrszabók 1834. — M. sza-

bók 1840. Harisnyakészítök

1841 (o. l.).

ZsÁMBÉK (Pest vm.). —- Var-

gák 1725 (a. 1.). — Csizmadiák

k. n. (e. k.). Kovácsok és kerék-

gyártók 1839 (o. 1.).

ZsARNÓczA (Bars vm.). —
Szcsök 1695 (e. k.).

ZsEMBER Alsó- és Fels (Hont

vm.).— Mészárosok 1828 (o. 1.).-

ZsiGMONDHÁzA (Tcmcs vm.).

—

Molnárok az új-aradiakkal-

együtt 1843 (n. m. és o. 1.).

Zsófiafalva (Bereg vm.). —
Kmíves, ács, molnár, pék

együttes czéh 1818 (o. 1.).

Zsolna (Trencsén vm.). —
Kovácsok 1559, m. e. 1573 és^

1670 a v. t. tótul, a zsolnai és

trencséni Itrban ; a jegyz-

könyvek megvannak 1580-1 ól

(ez. b. í.) — Szabók 1563. az

1848-iki tzvészkor elégett ; a

legények szabályai 1603-bóK

tótul (ez. b. í.)
—

• Posztósok

1569, régebi )i re hivatkozva ;:
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irctH-ban adjak a piit-lióíaknak.

tóliil. — Timih-ok I.'kSIÍ a \. l.

lölúl. — Ffntkasttfi I.Vs*Mk»h a

y. t. Iliikor elváltak a ko\á-

^'^loklól. lóiul (I z. h. i.». !:»'.»•?-

ij»*>l lóiul. fcIjo^vzÓM'kkol ll'My-

ig könyvalakban (ii. m.), —
llwH-ból atiják a kisitcza-új'

Jtfl*neknek, lói ül. - Mt^zárosok.

1i>l I-Immi adjak a vttrinitikimk.

|(V.Kt-liaii a hántfavaro^^tkéi \t*-

•S7Ík áL m. e. Eslorházy Pál

ir»'.íK-ban. — Cítízmiuliák H>H>.

M'szik al Prixigví* n árosától

^rz, b. í. a Ireiu-HÓni llrbóli.

1(W» a ZHiilnaíban (</. b. i. i a

W II. 8Z. véfjéról é. n. tóliil

4n. m.i. Szúcsi'tk ir».Vs-baii

N.'Hzik ál a trenc^niekét, midün
,1 ^zabókb'tl rl válnak. Lnkn-

fosok |l»<»4. a V. I.. III. e. H>70-

bí^n lóiúl. .Uztnlvfok cs lionlö-

^tinálók |íi7t>-bcn tíMúl. Asz-

taloHok h"»'.K>-biMi Ti*srht'nbl

k6l(*S(inzik s/abályaikal, len>

ijyol nyelven (l8IS-ban ineg-

ógi'llK Tiikt'u'stík mSTt a. \.

t. (íonihkntök HVS'.MuMi Má-

szik át a trt'urm'nirL h'>.i.'»-iki

rzt*li*izal>alyail. lóliil. Kotni-

XTsok k. II. Inhil. A külön

ine«»jrU)llck kixólülrNt'i iiiiini-

aimyi a />«»liiai rs a Ircncscni

li'VrlI.iraKhaii (rz. I). í.i.

ZsoMiH)iA v. lliu'zfrUl ( Turnil-

lál vm.i. Kúiní vesék, ácsok,

aszlalo>oU. lakatosok, üvegc-

•-ok. |m*»kaiii\t'>ek lS'2.'i. —
\argak. lxala|M»>»nk. tímárok,

festk. \ia«-zoiitük «''s mészáro-

sok ls?.». Kuviirsnk, kerrk-

j^yártók, lakatosok, szíjgyár-

tók \H'}''\. ~ Szal)ók, rsizma-

(liák, szcsök, kezlysök, frs-

sök 1S\>:{. Kalm;trnk IS^I

(o. 1.).

ERDEI.YI CZKHKK.

.A -oroll ki\<''ilt»át;- é> <*/>lil«'vrlrk l«'i;ii;itr><il)|( n''>/.«' .1/, «»rsz.

\v 1. -iyi rökoriiirinyszéki o.szlál>ál)aii található (hat vaskos kölog-

ben) — és pedi^ túlnyomó részt a Marin Terézia alall lörlónt czéhsza-
|. 'iók alkalmával vi'll hitoh-> másolalokhaii ílTr.l— fiO. 1779 és

17- ^-- — Külön Csak azoknak lelholyét liitrljük ÍVI (zárji'lhcn, a

J<*l/nlt rvi<iitéssel). melyeket vagy a czélibizoltság irataiból, vagy más
róvárosi levél — vagy könyvlirból közlünk.

Abhldbánv.% (Alsó-F'cli(''rviii.). - Szcsök /.. n. ío. I.) 1806 1.

Szabók 1800 I. I'er. m. és Fer. ía forra<ialom alatt <*1|mísz-

II. (ez. b. I.). — Szijtjyártók tiill) lH.V2-iki másolatban van

1801 m. és n. nyelven (rz. b. í.). meg (<z. b. {.). — AhzUiIos, üvc-
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ges, lakatos és puskamves czéh

1821. a fkormányszéktl (o. l.)

és u. az más sorrendben (lak.

a. üv. és pm.) 1851 (ez. b. í.).

— Csizmadiák ez. sz. 1848/49-

ben elveszett, 1850-iki más. vait

meg.

Alvincz (Alsó-Fehér \ m.). -—

A csizmadiák Apafi M.-tól nyert,

ez. szt. 1741-ben m. e. >í. T..

1826-ból maradt fenn (ez. b. í.)^

B
Bagos (Szilágy vm.). Ld.

Zilah.

Barczasági kerékgyártók HU 7

és 1654 (1788-iki hit. másolat).

BERETUxLOM.Birilialm (Nagy-

KüküU vm.). ^~ Kerékgyártók

1539. sz. e. — Fazekasok 1539.

— Takácsok 1541-ben kapták a

szász egyetemtl, m. e. 1615

Bn.-G. 1589 és 1615. új szabá-

lyok sz. e. — Ácsok 1559. —
Szcsök 1561. — Vargák 1570

J. Zs., 1589. m. e. B. Zs. —
Asztalosok kiváltsága 1574. B.

I. (német más.). —- Szcsök. 1580

P>. Zs. Í015 Bn. G. — Szabók,

áci^ok, kádárok, fazekasok, kerék-

gyártók, takácsok és vargák priv.

1589. B. Zs. Ld. Meggyes.

Besztercze, Bistritz, Nsen
(Besztercze-Naszód vm.). —
Kerékgyártók I4ÍJ0 ; 1575 ni.

e. 1788. — Szabók 1489. véd-
levele Mátyás királytól a mol-

dovai nihakoreskedk ellen (n.

más.) ; 1578 B. Kr. lOJ/i Bn.

(i. - Tímárok IMS, 1515,

I5i>0 II. L, 15SS, 1548, 1577,

1570 B. Kr., 1636 jav. czéhsz.;

m. e. 1601, U*)92, lÍ7I4; (17()9 h.

más.). — Tímárok és vargálc kö-

zött i5jí3-ban Nagyszebenbeit

kelt ítéletlevél és 15W. II. L.

ítélete, II. Ulászló kiváltságára

hivatkozással. — Vargák 1515.

priv. II. Ulászlótól, m. e. i52(P

II. L. — Szcsök 1513. II. U.

m. e. 1510. II. L. 1558 íz. és-

J. Zs., 1640 sz. e. — Kovácsok

II. L.-tól nyert })riv. m. e. 1574.

1588. 1599. 1617. sz. e. 16:^8.

R. ( iy. 1689. A. M. m. e. 1698.

1. L. — Nyereggyártók, csiszá-

rok és kerékgyártók (Bognei')

1545 v. t. — Lakatosok 1547

V. t.
— Asztalos czéh (organista^

csiszárok és fest mesterekkel)

1549 sz. e. m. e. a v. t. ; új

szabályok 1597. 1610. 16U).

pótlással és 1631. sz. e. —

-

Takácsok 1552. a v. t., 1589 pót-

lással sz. e. és 1(U5. sz. e. —
Kötélgyártók 1552 és 1569-110

m. e. 1581 sz. e. és 1586. —

•

Kesztysök 1577. sz. e. — Mol-

nárok 1577. 1595. ]()15. 1611>

(17()9. h. más.). - liorbély legé-

nyek társaságot alkotnak 1580-

ban, 20 pontból álló szabály-

zatnk van. — Rézmvesek 158^

B. Zs. m. e. /6Vt?. Bn. G. —
lutzekttsül: 1589 sz. e. - Kádá-
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n»A;*i/illelólo^ I.V.H.. II. />,|»ri\.. táltosok i:»:;\?, UV2\, U>II. hW».\

molvhon a bo^/lon/oi papok- 17h». és l7(><»-iki rzóhs/.íilmlyoi

iiak iloiii^a- t's hnrili» ki'«»/.ilU»- ic^vbem; M'CkV 77. I7h'i {\{) -

l,«^i ri-jji j«»ij;il me;jiM*ósíli ö*. a \\{\, - hazfkasoli l."><i|. I.Ys.í.

lH»!WtL hirakat r*« piiilrrekol ol- \i'*\\K !7.'»,{. I7('>l. Kn'i^kgifúr-

tillja allól. In»gy ókel a mes- tök 1579 >/. o. maiív.ir. ni. o.

Icrs4*g íii«*S4*bcn lialM»ri?as«»ak irr?(K/. e. ös h'>ll. U. (iy. iiltni:

{i'i. h. I. kiadta Irutstli : l rk. ir>7'> a s/. o. ininol; h'»l7. \. I.;

Ii. diT o\. l^ndoskinho A. H. hV,M. \. l.; h.;»|; H»7'.l. >/. c
m Sieblisj. N.-Szcbcn IS<>? I. ónnn'ivrsfk (kniiiiaiíyárlúk

.MT. 1 Kési*st'k !<»<»."» ós kü- Zionuisscn I.VSíl. m. c. I
(.(»?.

Ion 17 47 sz. o. 17t*»l. póllassnl I'.. /- Szijtfuartök Ui\ áll-

sz, e. - Áatnk I77:». -- Ld. v;,tr.ii: I.»'.h». IGIO H. r,. MV.>|.

K ^ • -iíi\ Sit*jy'Szehrnéj<Szi'isZ' \\Vy.K Ki.'t't \\. (•%. ///.*». I7.'i:'..

'.. ". (iiiiiKJ ci^fN Itriii. KíiIdii: I.V.M);

Brassó. I'imái'ok I I7»S- /<iVí; h)ll. ( Si/cregtfi/ártók

l»an alakítanak rzrlirl ; h"»7.'i. fnlyam. .i k. «-z.-lu'/. hi.Yii.

A. M. : az HVSil. lz állal ol- Knléhjiiórtnk kiváltvájr;,! ,.s sza-

pu^ztult izrli-^zabályokal H'»'.>7- hályai: l.V.f.'». hW\?. ir».V{. m. c
Ih-ii újítják iiM'j^ ( I7r»lí. h. niá>..i. I7.*>1> (I7(>'>. h. má<. ) ; Ifif'rJ. \.

€ \\'riss4frrhn'9 U\:>7 vs UVM). M. Sznhók 10 l'f \\\\. i,.. \^')\\

SíiiríuiA- /."i/.'i. II. Lí. ós /.>/.'/ n. <iy. m<'f,^erósítvc I7:J(»1II.

II. I-. prix. ni. (\ /7;r> Ili. K. K. állal; az MiS!). áj.r. ^l-iUi

/."íS^í. priv. B. 1. — Ií»l4. — lzvrsz után kelt in'nicl sza-

Vtiyijiik kÍNalt>áirai. niolyt't fi. l>;ilyai 17.")!. más. Tiil;ncs<>k

l'. nyertek m. e. irtiti II. L.. ir,|.\ 171:5. /?/;'/ ict^nluMii; ll»ir>.

ínlH. \\. />. s az HisiMki Inz ni. c I7r»:>. M. I'. : ;i/ l()S'.í-iUi

nlan iin'^'^újitxa H»«^>. |. |.. lzNrsz állal rl|nis/.hill iiici,^-

'••-ybcni. írrl'J ). i'-. n. ríjílxa U\'X\ a \. l. ;illal; ÍHH
hi.iíi. ni. e. I7*^.'». v, I. /^;7;."i. M. T. iiMulelete. Ántmiinii-

\. M. h»';r?. I7n|. ívsí-A lólvosok) ih'mih'I rzrlisza-

1707. I7.">|. M. r. Knilá- hályai hil. a .sz. ^\ áliiva rs

r«A- /;n?;i II. L. priv. ir»'.>l. hWl. m. o.; legények lí'inltartása

HWíi 58^-rKl 1(^15 (egyben) ; ItV.M-bl; líelhlen í ial.m- ki\áll-

\iVX> |17<*i*.l. h. más.i. k'm'á- ságlevelc, lio^y a hamis aiaiiy-

cH4fk I5'jtf II. L.. Hi3') \\. (iy. hói és ezüsthói <loI«rnzó mes-

in. o. Ifi'.fS. L: ir»-.>.S; \7'2?í; és h'rek mnxeil (ílkohnzliatják

tóbb. ine\\ck ü MMZfiHZ rffijf'teitt^ (magyar); lü.'i''2. H. (iy. Ui\ált-

rovalában ohashatók. -- Asz- ságlevele; Ui-^C). ném(?l czeli-
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levél a sz. e.-tl. — Üstmüve-

sek ((Kessler Zunft)) 1615 sz. e.

m. e. 1640 K. Gy. német és kü-

lön magyar példány. — Eszter-

gályosok kiváltságlevele 1629

Bn.G.. 1729 V. t. — 1710; 1721.

a régiek megersítése.— Csont-

esztergályosok (Bein-Dráchslcr)

1710 a V. t. — Kömívesek 1636.

R. Gy. kiváltságlevele ; 1713

czéhszabályok a v. t. — Posztó-

sok 1647 R. (iy. kiváltsága,1651.

czéhszabályok m. e. 1702 (ma-

gyar) 1698 (német). — (A gomb-

kötk, takácsok, vargák, posz-

tósok, szabók, harisnyakötk',

szcsök panaszos feliratai és

folyamodványai kühhi-külön a

fkormányszékhez 16r)3-ból).

Kesztyü'iök 1657 és 1693 sz. e.

— Harisnya- és sál- (Schall-

waaren) kötk 1659. v. t. m. e.

1664 A. M. — Késesek 1665.

1667. 1747. 1764-iki szabályai

és határozatai a sz. e.-tl (egy-

ben). — Féssök az 1689-iki

tzvészkor elégett czéhszab.

megúj. 1697. 1761-iki pótlás-

sal és h. más. — Gombkötk
az 1689. tzvésznél elégett he-

lyébe 1716. — Zsemlyések

(Weissbácker) az 1689iki tz-

vészben elégettet megújítják

1721-ben. ^ Lakatosok 1690.

V. t. — Paszomántosok 1694.

1697. és 1712. })ótlással. —
Tölcséresek vagy bádogosok

(Trichtermacher oder Klanip-

ner) 1698. — Mészárosok 1699.

Pékek 1714, 1735, m. e. 1750

a ^. t. által. — Könyvkötök

1734. — Parkét-gyártók (Per-

peth oder Rasch-macher) czéhe

1764. — Festk 1753 a v. t.
—

Ácsok 1768. — Ld. Nagy-Sze-

ben és Szász-egyetem.

D
Dics-szENT-MÁRTON. (Kis- kel együtt iölS-hCA és i5S0-

Kükíill vm.) — Vargák ki- ból B. I.-tól — és 1667-bl. —
váltságlevele más városbeliek- Ld. Gyulafejérvár és Meggyes.

E
Kczi:r., Hetzeldorf. (Nagy- rékgyártók, mészárosok, taká-

Kükídl vm.) — Szabók, var- csók, kovácsok, ácsok szabada-

gák, kádárok, fazekasok, ke- lom levele io6i. .1. Zs.

F

1m:ketehalom, Zei<ten. - sz. e. — Kerékgyárlók 1()54

(Brassó vm.) — Takácsok ki- Brassó városától.

I'OGAHAS. -váltságlevele 1617 Un. (i. 17(')4 ^'argak J5í)S.



"Mária Kri-iliiiálól. ni. »\ H^UK m.r, 1681.Bn. (i. — SznlnSh 1684.

III. K. - Wiiijtík é9 CjtiziiHniiak \\. (Ív. Tímárok 1643 H. (ly.

/(^rr.. /6a7. n. y.v m. »\ Hu. m. r. n:U) III. K. - AfiA7iíI>-

4i. állal. — Cfi:;imn/i#iA. 1688. soA é> szi/V.í/ííWóA 1674 A. M.

-

iiiai;\ar (*zohs/.aliál\ait iii. «'. Siit*if(jijtfártók, szijifffnrínk í's

liii. <i.: kiiloii m. «\ niS. M. ímiároA 1674 A M Knlapo-

V. h'tiz*'knsok laii Un. (i. soA* HVS3 a >/.jis/ r^M'lrinlnl.

—

- Aszttiitf»*tk «'.« építeszek 1680 ^iiiríííiA 1703 I. !.Í|.mM..I.

i,

4iu I \M JinvÁn. (AIs-I'VIh'm* r/clir 1607 II. /-. «'H'»I . más. ó.s

Mii.l — Szahók 1568 a Uáp- n. Iniíl. v Isor*. a k. >/.. kiadasá-

lalaiihil. 1613-liaii in. c. 11. M. I>an mv. |>. í.) Itorhi'hfok

állal. l€67-lH-n a«ljak a í/iV.f()- IClI. W. i,. I(il.\ \\u. (.. I.

szrithtiáttoiiiaktnik {v. k.) |ni\ .
«"^ m. r/rhs/.ahálvai ( 17<V.>.

1596l.«»l nrN«.orr;il iITI^-iki li. niíi«-. i. - .VcNSííTí'sn/, 1628 Hu.

lua-..; 1614 Hu. (;.: 1641. It.liv. G. 1651 H. íiv. 1673 76-78.

o>. I.í i<zal>ók t's hikt'irsnk A. M. («/. i». i.
«•«> n, I. 17<V.>-iki li.

4/»'ho 1594. H. Zs. 1641. W. <i\. njás.) — 'Ihnárok \\\\. (i.r^ liii.

V*s 1880. (!•/.. h. i.). - Csizma- Nl\;(ii ;ill.il ;i(|niii;m\((/(»ll r/.

WíiíA- 1602. lí. Zs. ni. r. 1624. Bn. >/\. m. r. 1642. 15. G. (</.. I.. i.)

4i.. 1634.. 1654. n. (;>. in. I. ós - Sziji/H'h'lnl; 1674 .\. M. -

4 /. l». i.i 1715-lM'n adják a hzí- Gomhkótök 1675 iii. «•. A. M. —
h'tfjtf'Stnnltfaúiknak. Ai'amj- Ffizokasok 1684 iii. r. \. .M.

wA- átveszik a íiag;f-cntfe- (o. I. ós c/. I». í.) — Vckck <'«

Oi?A- n. Zs.-ll nyeri <•/. s/l. m. molnárok I7\?1-Im'ii \rszik át

4". /607. n. Zs. Csiszárok és \\\u\;\ \ár(>sál('>l (rz. I>. í.és o. 1.).

hihitn<ok 1607 A. 7.<. — SzH- V. ív/rr/^/A 17;V?. M. T. (I77">.

4>ok 1607 H. /-. 1639 J{. G\. in;is. n. 1.) es 17(i-.>. IH>3. 1. IVr.

4ez. I». í.| 1639 H. (jy. (n. I.i. — (ez. I>. í.). — Kovács, krrrkrs

l.akalonok^ aszt(do»ok, puskamú- és nyerges vtryosüW r/di 1826.

ii*nek, stirkmUyúsok «''s a késM) I. I cr. iic\r|»rii :i k. sz. (ez.

«-*>at lakozott úvegcnek egyesit l». i.).

K

Kkiikszté.nyfalva, .\eustuiU ZsÍ^íiiioimI aii |»ri\il(';íiiim(»l ké-

4r»ras*«<'» MII.) — szá*iz faliihcli '•zíliiiéiixrik l>áiliol sz;il»;nlnii

liová<'^okiiak f.>8.5-l>aii l>;iliioi'\ \al<'i árulására In. iii.l.
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Kézdi-vásárhely. (Három-

szék vm.) — Mészárosokra \o-

iiatkozó lo k. sz. rendelet 1810.

Kis-SELYK, Klein-Schclkeri.

(>»agv-Küküllö vm.)

—

Takácsok

1566-hRn, J. Zs. kiváltságleve-

1(\ — Szcsök 1579. m. e.

IC) 15 sz. e. — Vargák B. Kr.

nyert kiváltságai m. e. i589.

B. Zs. — Kádárok i624.

Bn. (i. — L(l. Meggyes.

Kolozsvár. (Kolozs vm.) —
Tiiiiárok priv. \464. M. 1539.

Sz. J. i558. íz. J604 Bastától

(egyben. 1787 h. más.); Tí-

márok dolgában hozott íté-

let 151^—iS. Czéhszabályaik

1569, 1597.1760-iki pótlásokkal;

1680. A. M. és 1745. — Báthory

Kr. ítéletlevele a kolozsvári,

hrassai és hcszlerczei tímárokat

illetleg io79. — Kovácsok

1461. v. t., kiadja a kolosmo-

nostori convent í46*8-ban
;

i477-ben a v. t. nyert ez. szt.

m. e. i548. íz. 1568. J. Zsigm.

((A kovács czéhnek németrl
magyarra fordított articulussi))

1640. (Az egész egyben 17G9-iki

h. más.). — Szahók 1145). a. v.

t. 1501. J. Zs. 1769. (1788-iki

más.) 177('). — Kádárok 1501.

a V. t. m. e. 1609. B. G.; 1561.

V. t. m. e. \m\). B. (;. — Fa-

zekasok 151^. 1511 V. t. 1523.

1617..1727., 1748. (1769.más.) —
Szijgyáríók 1515. \. t. ni. c.

Í582. és i64<2. W. (iy.; 1737.

a. V. f. 111. e. a. szíjgyártók ma-

gyar szabálvait. Függelékbenr

1743-1^01 a szíjgyártók és ti ma-
rok kzött kelt, ((a brök meg-
vásárlására való comp()sitió.)>

— Esztergályosok 1532. v. t^

— Kerékgyártók 1539 v. t.
-

1839. — Mészárosok 1559. \.

t. 1561. V. t. m. e. 1569. J. Zs.

1576 B. Kr., átírja és m. e..

1699 L., 1111. pótlással. —
1155 M. T. — üHeniellér iné-

szarosok f> a kik ezéhen kiviil

állottak 1726-])an alakítanak

társulatot s nyernek a v. t. sza-

])á]yokat (1750. más. és m. (\}

— Aranymvesek 1561. m. i\

1609. B. (1. 1758. pótlással (llOf^

és i7cS8-iki h. más.) — Bor-

bélyok és sebészek 1586. a v. t.^

m. e, 1590. B. Zs. — Takácsok

1619. V. I.; új ezéhszabály-ter-

vezet az (isszes erdélyi taká-

csokkal egyiitt 11W-'21. —
Lakatosok 1620 v. t. — Kötél-

gyártók 1625 \. t., m. e. Bn. (i.

— Szappanosok 1637 a v.t. 1641.

B. Gy. — Csizmadiák 1560. B.

Gy. m. e. 1692. BáníTy György

Ivormányzó és 1699. L. — Asz-

tcdoso/,- az l()5r)-iki tzvészkor

elégett helyébe 1656. B. Gy.

m. e. 1103. L. ; ugyanezek ki-

ad\a Ill4. a kolosmonoslori

(•oincnt által - - Szcsök 1698

L. 1753. M. T. pótlásával —
Posztósok 1701. — <iVésüsök*

1711 V. t. — Halászok 1721. v. t.

— Gombkötök az 1725-1 ki lüz-

vész által elpnsztnll helyébe
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1758 M. T. \ unjak I7.V.»

í 17M . inas. ^ — livzm ü i •»•>»•/.

1763 \ .L— \i/e*r»/*/Ví#ríiiA- 177t>

liaii on»siUt*lik iiirír (*/. S7t.

y.itfnihjt^utk 1777. KtiUifut-

- ^. 1778 \. l. — kéint*iiifst*iti'k

1819 M». I. k. M.K — (l.«l. ^fiAíWí

Kli'k : Kn|n>\iir Itiilnu'U'l.

/WiA* Farkas: a koltisxarí öi-

xoí* lo^fiixok >lriko-ja I57.*< ós

I57r>-I»aii. Akaii. Krl. MII. Ix.

- - Deák Farka«*: h;ij/tik a

kt»ltis\jiri ol\«»s r/.i'li i'li'lrlinl

I :>:áí— I lo4K S/á/ai ii »k I SSCí.

v\f. 5t»3. I. L<i. Maros- V(i-

sárhehj *?. j»»^y7.cl, Sarfii-Szf-

b**u cs Szttsz-rififctem,)

l\nn\i(»M. iicjis. \;\ií\-\\Ü

kiilln Mii.í — Ktuhirok II'.M.

II. l .. n. li.nl.. 1752. hazc^

ka.'iok I5G'.> sy.. r. \''>^). |n>lhi>-

>al. — Mt'száiutsDk íi'tlO. .1. Zs.

I7.'»7. — KcMtjfinrtök ir»í«>.

ir>S»l. I67l». s/. r. Vo//<fír(./í

I.VS-^ - Szabók l('»i:>. liii. (i.

m. i\ h')ll. H. Gv.. |I7S7. más.).

— Varffák HV2*2 iii. <•. N:./*-

.ííöA- IGI'.í. n. Cv., II. Inni.

Szijfftfártók I77r»,

Ki«\s/.N\. \j\. y.thih.

Ki ki 1 1 öváh. iKi»« I\iiUíill(>

Mii.i \A. Mrfjifin's.

M.

Maros-ljvár. IjI. Mctfgyc*.

M \Kos-vÁsÁHiiKi.Y. (Maros-

Toniavm.) — Mészárosok I 'iii3-

lian n verik I^»soiirzi BánlTv

IjiszIó rrcit'lyi vajdától kivjilt-

íiáiflt'M'liikrl. (inrjíciixhól krl-

Iczvo, 111. i\ io^iS. Sz. J. (rrrd.

perg. ez. b. í. é» o. I.); iitfyan-

í'zek m. e. 77/7. kornis Zs.

L'iil.. és nSÍ. III. K. állal ;

réiíelihi iiiaírvar <-/i*li^/.aI»ály(»k

111. e.lTÖO. 1868 •- 1769-iki más.

(Jeíívzkönyviik HVSO óta

\aii iiH'tr. a rz. |». í. szerint.)

Szwm'fk í520-\í:íii veszik át

.^zrlMiil.'.I. 1608. m. r. h. (;., át-

írja 1764. M. 1. — Jr^yzóköny-

Mik IG'i'.'-ri k<'/i|r><lik u-z. I». i.;.

— 1608 v.t .1608. n.(;..a báráiiy-

Ixirokrl \aló rendriri IGll.

1747-Im'|i .i^/iirsoU «TílrU(''lMMi s

az ííriiM'iiycU cllfii >Z(»|('> rt n-

ílrlrl. MiiKJczcket álírja és iii. c
1747. .M. r. (I7SH-ÍUÍ más. o. I.).

.\ szcsükre vonatkozó lok. sz.

nMnlriel /77t^ (o. I.). — Szij-

gyávlók W\\. /.Vj?. Sz. .1., «•/.

sz. 1657. \. I. (<•/. I,. í.) — 1615.

r»ii. <i. A -•/ij^'^yárlnlv \. I.

n\rrl ez. szí. iii. r. 1676. A. M.

(I7SS. más.). Koléh'crnI,-

liTiÜ. I>. /s. m. «'. a liasziiiill

ez. szl. ; H)S4-Im'ii osszeállíl\a

a ezéliszaháls .i (dciii ír.iloK-

hól)) (ez. I). í.l. irtHíi. \\. Kv.

kiadva tlSI : 1769.Uiadás: 1788.

m.i<. lo. I.i. I.nkiih/i/árló r/cli

1581. r>. /-. 1653. H. (iy. .le-x-

zókímyvídx 1649 1672 «z. I». i.)

— 1653. I:. (iy. ío. \.). — Sza-
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hók kiváltságlevele 1586. B.

Zs. 111. e. régi ezéhlevelöket,

1620—28. pótlásokkal és fel-

jegyzésekkel 1692-io-.— 1632-1)01

<(a tárgylövésröb) (t. i. ezéllö-

Tésröl) szóló artieuliisok)) 17.,

"(o.L). — Tímárok és vargák

régi czéhszabályait m. e. B.Kr.,

^zutáti 1584-beu B. Zs. és 1716

III. K. 1744-iki átiratban és

i'ijabb pótlásokkal 1788-ig- ;
—

külön 1700-ból is. — öA beesü-

ietes tímár és varga privilegi-

zált czélinek privilégiuma, pa-

lentalissai és constitutiójának

<íopiája)) összeírattak 1788-ban

^o. 1.) — Vargák (magyar tí-

márok) 1584-ben az udvarhelyi

Targákét veszik át B. Zs. át-

írásában, m. e. 1607. R. Zs. és

1I7J6 III. K. Pecsétjük 1623-

ból (ez. b. í.) — Kerékgyártók

1601.1651 s 1667-böl 1768-ig lel-

jcgyzésekkel; kíilön 1640. 1779.

és 1788.más. (o. 1.). — 1609 B.G.

Jegyzök()nyvü k 1620— 1784-ig-

(ez. b. í.). — Kádárok 1007-

ben egy ezéhet alkotnak a ke-

rekesekkel és asztalosokkal ;*

1 (333-ban elegen lévén magok-
ban is, megengedtetett nekik,

hogy c(egy kiváltképen való

ezéhet tarthassanak)). Megvan-
nak ez idöljöl ((a kádár czéh-

mesterek regulái)) és a aköz-

kádárok regulái)) (1709. kiad-

vány). -— Csiszár, lakatos, szíj-

gyártó, nyereg- és paizsgyártó

ezéli m. szabályait m. e. 1615.

Bn. (i. 1762 M. T. (1788. h.

más. o. 1.). — Csiszárok és pa-

izsgyártók 1615 Bn. (1. (a szíj-

gyártók leveles ládájában M.-

Vhelytt. — ez. 1). í.) — Nyereg-

gyártók 1615 Bn. G. (1762. más.

o. 1.). — Nyereg- és szíjgyártók

1652 V. t. 1653. m. e. R. (ly. —
1657 V. t. 1668 m. e. A. M. —

^ «A. D. IGOl. midn országunknak hada Goroszlánál B.

!Zs.-fej. idejében Básla Györgytl és Mihály vajdától megveretett

volna és országúi uagy veszedelemre jutottunk volna és mi is M.-

A'^ásárhely városul felprédáltattunk volna (kit isten büntetésül

bocsátott vala ránk !) és a megmaradóit városi nép ide s tova vá-

rosokra, falukra, tanyákra, kik pedig erdkre és idegen népek
közé hányattatunk volna és mindenektl unásha, gylölségbe ju-

tottunk volna, — kit látván városunk eleji és tanácsi és azt is

meggondolván, hogy akármi kicsiny ersség is veszedelem üd-
ben mily igen jó volna : egy akaratból azért istennek segítségé-

bl kezdek épiteni város közönséges ktségével az templom környül

való törpe keriléat es falat in a. iG02 és az hazatelepedett népet, ezé-

hókat bástyákra, vártákra czirkálásnak okájért elosztván, közönséges

akaratból kerekeseket és kádárokat és asztalosokat parancsolták volt,

^^^7?/ ^T/V czéhhe álljanak.» (A czéhszal)ály bevezetésébl, o. 1.)



FasfkaMik 1616 \uu\ voszik al a/ i.^. — (iombkótfi 'löTO., m. «'.

t4<íi'«ti7iWviVA' m. s7.«l»ál\ail, iiu»- 1676. \. M. « /. I». i.i. uW/-

lyckol ók a v. I. in. »\ Hn. <i. tjinarií vulgtt htUvhitjiiái'tok*-

ka|>tak. in. i\ ó< |u»lol\a 1642ó»* 1730. \. I. (I7S8. más.). Szap-

1765. M.T. Itorhelijok B. Zs. fumo^ok 1749. — .Ncá/í/íi r2í'/í»

i«t('jt*lM'il >/arina/ó. <!»» oInoszi'U 1761. '^/alíalNail kia<lla ixv. Miká

^^al»al^aika( 16d8-l>aii ailja ki liiirr \\n\. tori. .nlatnK III. I.

újra a v. l, és m. o. Hu. (1. — (A r/rlM'k ónlrkrs |»anas/.os

KeíTM'k 1629. Hn. d. 1651. in. t\ Icvt'lo ös IVlh'rjrs/.U'sc olNa^-

H. <i\. »I7SS. inás.i. — ílsíc- haló a/, n. I. íralai ko/l 1779-

nuniiak 1629 Ilii. G. 1651 in. <'. hnl a \ái-(i>taiia('M>ll<>ii a lókor-

W. i'ty tr/. b. i.) — (izt'lis/.a- mánx^/rkln*/. aiáirNa rs mejí;-

l»aly 1661-Ih>I. tiiH'ly roiuiálla- prorlclNr II < /<'li ílnljaiúi ós^

loU a m.-vásárhelyi l»«M'snlctos ptTsélJr állal.) ^HnUlogasz-

oizinailia r/rh tlin^-tiojáraD nzony c/.vh {\H*\oi^si'v;v\\/.n ós

(«». I.). — Aranymúvcítt'k 1632. hMnrIkc/.ési cLryrsh'l ) 1782-1 n'ii

V. t.. 1632-1 MMiin.t'. H. (iy.(I7NS. kap a \. I. '.*7. c/ikkhcii ^zahá-

niíis.). A'oivirsoA- 1641-Ik'H nji- hokal (I7S8. h. más.). — Fé-

Inlják nirtí a \. I. állal taz nr- silsök éseszterffáhjosokilSS. rin-

száf? j>ii>zhilása i<lrjén (H»4H- ^illclik mrix a \. t. állal vvííÍ

hon) «»lv«'szt»lli fzéhszahálMi- >/al>ál\aikal. mrlyckcl rlömn-

kai. 164a-!uMi m. o. n. (iy.. 1758. l.illaU. — AszUdoíiok iv«í;í rz.

új szaliaKnkkal |M»tolják. A <z. >/.. 1788. Iiil. más. «''s 1819. ma^.

sz. uláii kóvclkcziiok «a rzc'h- UMCílrlih'*;^, mint rrimrhh lát-

nifslrr ro^uiáji.B «k(iz kovács- haló, 1602 1633. «'iíynll \nll.ik

ineslerf'k n*ffiilája,» «<l('>káiiyok a kádárokkal i's krrckt'sckkrl.)

r<*trulája,t vég! «lürvéiiy<'k,» Kémé)iysri)rnk 1819 {n.l.k. t*.).

a V. l. 111. <•. 1758-han (!7S^. Kmivest'k I.S'2 4. (o. 1.).'

!i riiá- 1. 1642 H. (»v. ír/. I). \|i(.(;vis. Timarok i's var-

* Sb. A koriloványos (oláh liiiiáiv czéli lb<)0-i^ efi^NÜÍI voll a

c««i/iiia«liákkal : <*kkor váll iim'L' s iiyorlí' a k. sz, állal iHÜ.'í-hcn

kitiors;ilotl .'»il poiilii n'iidszaháhokat. \'aii a czrliiM'k cjj^y i-rgi

•legények szabályailt tarlaliiiazó kiiyvo, a nirlyböl kihmik az is,

hojurv' Belhlen Ijáborló! privilcgíiiiii.i víiH.* — A kalapos czéh a

kolozsvári süvi't't.'yártó rzéhv<*l voll lársaságlian s aimnk lörvé-

nycivrl rjl emhfnMiilék«'z<*l óla, ()<la lizfllc czrlilM-álláskor prii-

zél, de nifKlí*ra«4zlallol csakis helybeli lársoinak larlozoll.* —
Kmívesek 1832-beri hozalnak NagyKzrbeiil>l szabályokai, ál Írják

saját Kzüks/'geík szeriril s kiadalják a k. sz. állal. Iiiík n k</(lv(r
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fjh kiváltságlevele i47/-l)öl

jNI. — Tímárok kiilon 15^2(1.

U. L. 7579. B. Kr., I58't. sz. e.

Nagy-Szebenbül. — Vargák

<^z. sz. 1575. 1690. és 101)2.

külön-kiilön sz. e. A Meggyes,

Berethalom, Rihonfalva (Riom-

falva), Musna, és Kis-Selyk vá-

d'osokban lev vargák szabada-

lomlevelét, melyet a sz. e.-tól

1589-ben n. kaptak. 1591-hcn

411. e. B. Zs. — A Meggyes, Kü-

küllvár, Dics-Szent-Márton,

Szent-Miklós városokban és

{Maros)- Újvár birtokán lev

vargák kiváltságlevele Báthory

Istvántól 151S-\kA és i586*-ból

Krakkóból. Mindezeket m. e.

i()l9. Bn. Cj. — Kádárok ki-

váltsága Megyésen és a hozzá

tartozó két székben i5^5. 11.

L. ídIO. J. Zs. 1515. B. 1.

7577. B. Kr. 15SS B. 1. (1778.

h. más.). — Molnárok (Megyé-

sen és Nagy-Selyken) I. i537

\. t. (latinul és németül), II.

1587. III. 1594. I73(i-iki m. e.

záradékkal kinyomtatva 17()7-

ben. — Takácsok 1530. sz. e.

átírva és m. e. 1589. sz. e. és

KUO. (17()9. más.). — Lakatosok

1551. sz. e. — Szcsök 15H1

B. Zs. i628. m. e. Bn. G.

(1709. más.). — Szabók 1587

sz. e., 1593 Kolozsvártól veszik

át, 1731. sz. e. (1787. más.). —
Esztergályosok 1590. — Kéz-

mvesek 1595. B. Zs. nyert

kiváltságlevele. — Asztalosok

1001. - Posztósok 1031. R.

Gy. — Kalaposok 1083 sz. e. —
L. Szász-egyetem.

Musna. Ld. Meggyes.

a város senátorai, notabilitásai közül sokan beállottak a czéh

tb. tagjaiul : fizettek íéltaksát, adtak szerszámokat s ezért halá-

lukkor a czéh tartolt díszrséget ravataluk körül s a czéh ásta

meg sírjukat és temette el ket.* — A pléhes és üveges czéhek

-egyesülve voltak a lakai gyártókkal.* (Ld. fennebb.) — Az arany-

mves, úgyszintén a földmivelö czéliek írásai az 187(). évi tzvész-

kor pusztultak el.* (Lásd fennebb).

A *-g;d jelölt utóbbi feljegyzések ifj. Peletei Istvántól szár-

maznak a ez. b. í. között, a ki a ez. b.-nak a többi adatokat is

szolgáltatta, mindössze 22 czéhet számítván M.-Vhely területén

<a mi összeállításunk szerint 30-nál is töl)b volt.) (), mint meg-

jegyzi, az asztalos és fazekas czéhek írásaihoz a czéhmesterck fél-

tékcnykedése uiialt nem tudott hozzá jutni. — Ld. ugyancsak

Petelei Lstván rövid értekezését «A m. -vásárhelyi czéhek házi

szokásairól.)) Százjidok 1878. 94. 1.



\ \ttY-DISZNOU l-«l. .Vílí/l/-

\ AGY-KXYHD. ( AlsiVFoluM*

vmj — Sutbók /&?/. IXt5.
"<'

B. Z^. na\ M. T. (1787.

lu.i^... — Vaitják ITtü J. Zs.

III. i\ /.\^í. li. /.».. tl7r»'.í. masj
/.*»íá. ;i fojcrvári k;i|>l:il:in ki-

Ixáiiva: //ilííí. \. M. /V

'. /;V;5. J. Zs., /.-,/."» li I

/'.>V. H. (iy. I6K% A. M.

<17(i7-iki h. más): külön 1643

II. <ly. ~ Kfrekgyártoh- ki\.

/5.Sá. li. I. álirvji (^ III. o.

I(iü. — CsiinttiJiiik ki\. I.

/.vr.. h. /.. /í,v?:?. n. (iy., izóh-

l<'\«*liik /7(A*<. L íi mrsfíTí'K

í'^kiiji'vrl. Aranf/niíiresr/; H.

/<.-ló| k.-||)l;ik rzr|i|r\rlük<'l.

iiif\iiiia/.l iiilja H»4I7-Immi H. Z>.

rtniltt'fejéfvv'uikuah: - /ío/-

' ir,ir?-|M-ii -/rívzlrk ;«

. / .iifl. iiH'lyi'l 1605. linrskav

I. r*» W. Zs. Ili. r. : ;i r/í'||s/a-

liályok iii(*^\aniiak 1613-lMt| iv.

ma lo^i*'im»k .írliniliisain-val

'í'ifyüll: isinól «n'iiováltalnll »>

1725. tl7s7. Ii, más). Szü-

4<.,h 1609. W. {,. 1624 m. .•. Hm.

4... 163a U. (iy. (rfívlH-iiK 1640
íí7. c.-félc; íiert M. 1. /•>/-

zrkasok 1648. h. <;>.. 1684. A.

M. - Gombkötk 1744. m. «•.

.M. T
Naí.^ -» I 1K. MnrrlA-.^clu'L-

J;rn, íNaiíV-Kiikiilló \iii.) —
Vttrgák \'ili\ >*z. e. — Kádtí-

i'ok U\7{\., I57«». — AVíW.-.

ffijártök I.MS. v/. o. — I i|.

N \«;y-simv ( iroHi'i>cln'nk.

(Nai^y-Knkullo mii.) AVn'A-

tniárlók l5iV.> s/.. r. (17S7. iiwis.),

/.v<í;. n. z^., 1741. lí^v////.-

i:><»l h-n'ilrli). I^SO. W. Kr..

m. V. Itry, hii. (i.; I.V.M) II.

1 iivijtt. szabó, knilár, kováa*,

krrckgtfártó ós íiciírs iiu^sImMii-

Ui'vrk kÍN. I. /.V/^). n. Zs. ^

Krzniiivpst'k rzrlilrvrlril a sc^Ví^-

í'/f/o/iVi/fAíi/ riTMill, liM'lNrkcl

lSi^. rs hil5-lM'ii .1 s/ji-h/

«'trM*l<'iiil<»l k;i|)l.-ik III. c. I<*t37

1 5 . ( i N

.

N;;ürsök \i\iV.). k ;
1

1
»

-

j.ik N;iíí\-Sz('Ih'iiIm)I (l7lV.>.

más.).

Naí;y-s7.i:iu:n. líci-nmnnsttdU.

(Szí'Im'ii mii.i Viirrjáh (Sr\\{\\\-

m;n-lirr) kiváltság Icxclc cs

r/rliszal)ály kÍNoiiata /'írO-Ixil

V. I.á^zlnlnl. I \\)\. II. \ . III.

m;is.) lüir*. IMS. ir^JI). 11. L.

I.W.Í sz. r. ir>5l. II. í/rlisz;il»a-

ÍNok. i:>rJ I. /-.. r,,SV{. li. I.

I5^<7 sz. r. /."í.S'N. r,. /v. III. ,.. a

II. rzr||v./alMlyok;il, rs I5SS. W.

/-. I.ilinrií. LV.íS. sz. c. JCOC).

M'»4Í>. sz. r. h'.:)U. |{. (ín.. |C,7s.

H',.si;. h;í>*í. l7|-.>. I7I'.». ir-if).

III. K. /;.";:>. M. j. I7:V.». sz. r.

1 nagyszebenit brannai, hfsz-

trrrzci és kttlozsvárí Vfinfnkdt

llli-lö ih'k'IIrM'l II. llavzl.Ma

liÍNalkozá*.sal l.^jl). íl. L. —
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Vargák, tímárok és szíjgyártók

II. L. és B. Kr. kiváltságaira

hivatkozással 1619. — Német

vargák czéhszabályait 1754.

megersíti M. T. — Posztószö-

vök 140^. M. 111. e. 168^2. A.

M. s 1753. M. T. — Posztó-

szövök (panni grisei textores) a

brassai és nagy-clisznódiakkal

együtt 1547. átírja és m. e,

1729. II. K. — Posztószövök

1566. J. Zs. 1575. 1657. —
Posztó-szövk és szíjgyártók

Szebenben, Brassóit és Nagy-

Disznódon, régi n. czéhszabá-

lyaik más. 1769-böl. — Szabók

1485 (1714. más.) 1615. Bn.

G. m. e. 1641. R. Gy. (1769.

más.) — Kerékgyártók 1490. sz;

e. 1539. 1579. 1633. 1674. sz.

e. 1679. sz. e. (1769. más.). —
Aranymvesek kiv. 1. 1504. II.

U. — Szcsök 1513. II. U. m.

e. 1519. II. L. (késbbi más.),

m. c. Izabella királyné is. —
Lakatosok 1520 (n. más.). —
Takácsok 1536. sz. e. 1580. sz.

e. 1615. sz. e.' 1619. sz. e. —
Ác^ok 1540. — Kömivesek

1552-re hivatkozva 173(). —
Kalaposok az 1554-iki m. e.

1()83. és 17(^5. — Mészárosok

1510. ^. Zs. 1589. m. e. B. Zs.

1112—15. — Kötélverk 1578.

sz. e. 1581. — A Nagy-szeben

széki molnárok 1581. sz. e-

1615. sz. e. 1745. — Eszter-

gályosok 1582 a V. t. — Csiz-

madiák 1587. sz. e. m. e. 158S^

B. Zs. 1619. Bn. G. — Csiz-

madiák folyamodványa a fkor-
mányszékhez 1760-ban. — Asz-

talosok 1631. — Szíjgyártók

1648. — 1653-ban a következ

czéhck vannak elszámlálva .'

gyapjú-szöv, fehér-süt,paszo-

inántos, lakatos,fazekas,poszt6-

szöv, német varga, kötélver,-

csizmadia,takács, szabó,hüvely-

gyártó, késes, rézmves, kerék-

gyártó, nyereggyártó, cserepes-

(Ziegler), ács, ónmves, szíj-

gyártó, kovács, parchetgyárt

(Parpetmacher) és szcs czéh^

— Féssök 1663. v. t. 1665.

sz. e. — Szappanosok 1666. sz.

e. — Cserepesek 1685. 1774..

Harisnyákotok 1724 sz. e. —
ParcJietkészítk (Parpet- nnd
Raschmacher) czéh Szebenben

és Brassón 1746. sz. e. — Ké-

sesek 1747. 1767-iki pótlással

sz. e. -— Nyereggyártók k. n.;

új czéhszabály tervezetüket

1761-ben mutatják be a fkor-

mányszéknek, mely azt meg-
ersíti, ugyancsak 1762. ]\L

T. — Pékek 17()4. sz. e. —
Kádárok k. n., l7()9-iki más
és m. e. — ParkacsináU)k

1788. más. — Kéményseprk

1819. (o. 1. k. o.). — Ld. Szásza

egyetem.
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l\

PiiÁzsMÁR. Ttirtlau. íhrassö

\iii.^ — Koi'ticfok HV3I. ós

1771. II *»/., o. Tah'icso/i

hVU. lirnsMílól vos/ik ál.

H
IllOMFAI.VA. «llN||o|irill\a»,

fífiV/iesí/or/". < Naiíx-Kiikíilló

J. Zs. — \A. \hgtjyes.

Rozsnyó, Rosenau iHnissó

xíirinoj^ye). — T<iknr'<ok h»|'.».

17*21. — Kon^kfjuártók \iVíi\-\U\

ez. sz. 17lS-i)jin rlr^viMi. l7"?o-

hiiii Uölcsonö/.iii'k új s/.nliály<>-

kal hrassótnl.

St«;»»»N AH. Si'hössbui'ij (Nnpy-

K ük üll V 111.1. — Vanfák Na^v
l^jos királytól kapott kiv.-ilt-

súíj levelének m. e. IMI. /sig-

iiiond király által 4l7rii.)-iki

inás.>: irrífh II. L, H*»<»4». —
Tiinát'ok ílfia. yí\^\ Lajostól

a lohbi szászokkal együtt nyert

kiv. 1. m. e \VM\. \\. l . által

(I77í*-iki más.i: HV40. sz. e.

\\VM\. — Vargák és timárok

ko/ött hnznll ítéletiével /."»/.">.

11. l . Korársok 1 47í<-l)aii

alakulnak rzéhvé. vz. szt.

Ií'»l 4-ben renoválják. Kerék-

gyárU»k iVMI., XXW), sz. e.

(l77H-iki más.). — Szíjgifártók

I.MO. 1. bevezi'léssel és zára-

ilekkal. 1706. (17HN. más.). —
Syereggtjártók cz. sz. l.'iHí.

lalin bevezetéssel, németül,

\. L — új czéhszahály-lerve-

Z»*lí* 17lW>. Szíirnok kiv. 1.

iM:t. II. L. és ir,rj. II. L.

íl7t>'.l. n. más.) //;:ií. H. (jy.

hVIO. sz. e. — lakácmk ir^Ui.

horn/eld-k'mffvtdr Mi.

SZ. e. l,")í^'.l. SZ. i\ Ki 15. SZ.

e. Ársiík I.VIO. Ai'uny-

niúi^sek 1.")<»1. sz. e. ir>|.'». sz.

e. — Kötélgyártók irAil. v. t.;

/6VÍ. Hn. (1. átírja Uiiiií. A.

M, UiHrt. A. M. Krztyüsök

ITiíkS. sz. e. 1770. = Ónniiivr-

si'k l.'>r»S. sz. e. Sziit)öli l'tiiS.

.1. /s. Ml. e. A777. li. Kr.

által. Mohiárok 1.'>}S7. c/.

szl. m. e. l.'iHS. W. 7.^., |.V.)7.

V. t. ir,0|. |„. (.., h,7|. __

Fésüsnk 1.'>M'.»., 1(>1 1. kiv. 1. V.

t. Hil'.í. <«z. sz. Asztalosok

\{VM. \7i'A\. — Lfikatnsuk U\á:\.

sz. e. - Sziippnniisok \i\{\\\.

17l?-iki m. e. — Kcsrsrk \i\i'ut

és kii lön 1747. sz. e. Ká-

(láruk ir>77. sz. e. 17r)2. sz.

e. Piiszománttisok ir»7N.

Kahi/toHok H>SS. 1710. sz. e,

J'oHzlósok 171?. SZ. e. — liontlt-

kötök 171 1-befj veszik ál a

szász egyetem 1 70'.>iki cz. szt.—
Köinürcsrk I7.")7. sz. e. — ftrz-

müvcHpk tiJer Meister ujkI Leln-

22
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jungen Gebührj* 1788. más. —
Ld. Szász-egyetem.

Szamos-újvár (Szolnok-Do-

boka vm,). — Kordoványosok

1736. III. K. Asztalos, laka-

tos és üveges czéh 1839. m.

e. régi szabályait. — Csizma-

diák ez. szt. mesterekrl, le-

gényekrl, inasokról Ivülön-

külön 1840-ben terjesztik m. e.

végett a kormányszékhez.

Szász-régen, SacJisisch-Reen

(Maros-Torda vm.). — Csizma-

diák 1500. sz. e., m. e. Bn.

G. és 1675. A. M., 1728. III.

K. 1730. pótlással. — Szabók

1580. B. Kr. 1585. sz. e. (1787.

n. más.). — Szcsök 1640. sz.

e. — Mészárosok 1041. R.

Gy. — Szíjgyártók 1654. —
Takácsok 1669. — Fazekasok

1670. sz. e. s a V. t. — Ková-

csok 1699. m. e. 1730. — Ká-

dárok 1713. sz. e. (m. e. 1787.

más.).— Kötélverk 1725. (1787.

pótlással és más.). — Aszta-

losok 1728. — Féssök 1730

V. t. (1787-iki más.). — Laka-

tosok 1731. — Késesek 1769.

V. t.

A SzÁsz-EGYKTKM által ános

kiváltságai és czéhszabályai a

hét és két szász szék és az öt

szász város (Szeben, Brassó,

Besztercze, Meggyes, Segesvár)

területén lév czéhek szá-

mára. A szász húsárúsok,

pékek^ tímárok, nyereggyártók,

vargák, kovácsok, keztysök, ké-

sesek, kalaposok, kötélgyártók,

mészárosok, takácsok, szabók,

kádárok, fazekasok czéh-sza-

bályzata kelt Szebenben i37ü-

ban latinul (melyet Nagy La-

jos király is megersített), át-

írja és m. e. 1490. II. U. (ki-

adva a segesváriaknak, 1788-iki

h. m.). — Nagy Lajos czéh-

levi4e a szász kézmveseknek
iS70-hó\, kiadja és m. e. a

tímárok számára 1W6. II. U.,

írMl II. L., i519. B. Kr.,

1692. sz. e., 1130. IIL K. (egy-

ben). — Tímárok ez. sz. kü-

lön 1692. sz. e. — Takácsok

1487. 1568. 1615. 1619. sz. e.

(egyben) ; 1536. sz. e. 1552

—

56—85—89. 1615. sz. e. (egy-

ben); takácsok új czéhszabály

tervezete és különféle iratai,

kimutatások a munka ered-

ményérl stb. a kormányszék-

hez ilW Ti. (Nem csak a

szászok, de az összes erdélyi

takácsokat illetleg). — Ková-

csok és kézmvesek kiv. l. a

hét és két szász székben 1489.

Mátyástól Bécsbl keltezve

(1769. más.). Kovácsok és ké-

sesek II. l . és II. L.-tól nyert

szabadahnait m. e. 1528. I.

Férd. 1()38. R. Gy. — Ková-

csok kiváltságai és ez. sz.

1489. M. 7507. II. l'., irii.

II. L., ims. I. l^^erd., 15S8.

Sz. J., Um. W. Gy. és lOCrl.

(mindegyben). Kovácsok 1493-

ban II. U.-tól nyernek szaba-
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(ialmal. hogv szal>a<liMi árúl-

haltiak kas/akat fojszokfl rs

k»'M»keL KtíMUsnk kiv. l. /.V/7.

II. u., r»:y;. II. L,. /.\íí<. Sz.

J.. /aSS. H. Zs., ItllK II. (.>.

(e|^v példanvtuii. Knvársok
kiv. I. és rz, sz. i:»eiK II. I.

/'»V7. »z. e. /OVO. H (iy..

ItíHS. L (eirvbíMii. I.V?r».

II. L. I.V?7. I. rercl. I.MO.

sz. «•. \MK .HZ. e. I\<'

vársok kiv. /.•i7 ).

/.fcSN. B. /s..

/r;/7. hii. (i..

U*sit, A. M. (Ili

m. e. I*VJ8. I.

/.V/fí. n. A..

ról II. -n* ftn'd.)

I« íMiiul ejfv-

ben». KésmrvHck 1717.

I7tV4-iki |»óllás*»al. í>zúrsök

/Í,V/. M., /.-J/.t II. r., /r,/.'/.

II. 1... I.ViíK íz.. /.V*.s'. IJ. Zs.

(I. és n.K HVlo ir.i:^. \\.

liy. — I. és n.^ 1772 M. 1'. —
Syet'rggifártok \7itY2. s/. o.: új

rzéhszabály lervczi*le l'i'AK —
V#i.'/'iA- közöli (.^^z.elxMi, lirassó,

he>zlenze c*< Kolo/sxár Naro-

sáhain ilélel-lexéi l.'tlS. II.

l.-lól. — Vargák \Ml
I.Vi". n. szahályail m. r. \\.

I. és 15W. B. Zs. — i:>7?.

sz. e. — az I.*>.s7-ikil m. e.

1568 B. Zs. és 1619. Bn. ( i.

I.'>7'.í. — rz. sz. m. e. I7.V>\

M. T. — Hi*ztei'(jályoxok I.Vi<>. —
I5ÍM). Szíjoyá ltok \'hWt.

<l7M7-iki más.) : H*»K ir,4I. —
Ket'ékgyártók l.'».T.». — I.MO. —
laao. m. c. 1641. B. <;y.

I67'.». — Fazekasok I :>:;•». —

\:ú\4. - I.">Sl». -InpIltM--

/min» I7(M. — >^:>iboh Ur.WK —
hU:». in. o. HVII. B. (iy. —
I.VS7. in. o. I7:u;. III. K. —
|i"):U. I7(.'.> KtMsIil.

Keztijasok I.MO. I.'><'»S. I.VJK

17(»<l. M. I. nMuIoloto. 1770. —
Lakatosok l.Mo. j.SS?. B. Zs.

I.\S0. UWi). Ilorla'lijok (uz

öt szász vánishnni rz. sz.

15CHK Izjil*. m. .'. r»N.». i;.

Zs. — i.'MWK i:»4»'2. sz. c. hii:».

iriHV Kaltiposttk I.V»I. in.

r. OkSJÍ ; — 1710. Ái'ittui'

taüvt'srk rz. sz. l."»r>0. sz. C. -

I.'Mil. 1710. — I7v>S. az

összes szász araiiyinvi*sek vé-

leménye a In. sz. ama tervr-

zelóre, mrly állal üUt'l a laká<*s

rzéhvcl «'«;y<)nlcliivt' aUarlák

lenni. < )ntnnrrsrk l.><»S.

Í5Sfh ez. sz. III. i\ W. Zs. —
Rézmvesek (az öl szász város-

ban i \^}H'2. sz. e. ir)SÍ. sz.

e. _ ir>K\ W. Zs. kiv. l.-rl

m. e. Ki-J'J. liii. (i. hiSI. A.

M. (I. és n. |)él<l.). i'stková-

rsok (KássIer-ScIimitMJ) \'iH'2.

sz. r. — I(*)I.'>. SZ. f. in. e.

1640. H. <iy. — Molnárok

I.")N7. — Káliárok ir)S7. rz. sz.

m. e. ir>H.s. B. Zs. i:>8l'.

m. r. h'):n .v,>. (I7r.'.>-iki h.

más.). — H'íl.'). lín. (i.

171.;. - Ársük i:)S'.í. ir,:>;;.

ÁHZtaloHok UVMK és BitiO —
/ *oHztószovök 1

6.' { 1 . H *).*»7

.

IG'.O. - I7.'>7. I7<».')-Ik*h a

sz. e. gynlésún külön szabá-

2>*
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lyokat alkotnak a mesterek-

rl, legényekrl, inasokról és

külön a czéhrl. — Kmve-
sek iratai 1653-ból. — Féssök

ez. sz. m. e. 1()65. — Hüvely-

gyártók (Scheidemacher) 1678.

sz. e. átírva 1691. 1772—75.

pótlással. — Gombkötök \709.—
Fehérsüt-pékek új szabályai

1710. — 1760. — Paszománto-

sok (Fronsenmacher) 1714. —
Kötélverk 1723.

Szász-sebes, Mühlhach (Sze-

ben vm.). — Mészárosok 1570

.J. Zs. — Takácsok 1572. sz. e.,

új czéhszabály tervezete a m.

sz. végérl (1788. más.). —
Kádái'ok 1752. sz. e. — Ková-

csok 1761. 1780. — Fazekasok

1762 V. t.

Szászváros, Broos (Hunyad

vm.). — Fazekasok 1539. sz. e.

1704. 1740. — Mészárosok

1570. J. Zs. — Szcsök 1589.

sz. e. 1769. sz. e. — Szabók

és nyírok 1612. B. G. m. e.

1615. Bn. G. 1643. R. Gy. —
Takácsok 1632. a v. t.-tól,

1728-ban iratnak le az elron-

gyoUott példányról újra (1787.

h. más.). — Csizmadiák 1()92.

— Kerékgyártók 1717. 1732.

sz. e.).

Szent- ÁGOTA, Agnetheln

(Nagy-KüküU vm.). — Szabók

1.539-iki czéhszabályait m. e.

1845. V. Ford., külön 1631-

bl. — Keztysök 1540. sz. e.—

Kerékgyártók 1569. sz. e. 158().

m. e. B. Zs. — Kézm ívesek a

sz. e.-tl nyert czéhleveleit

1583. 1615-bl m. e. 1(')37.

R. Gy. — Vargák 1614. —
Kádárok a sz. e.-tl nyei't

1624. Bn. G. által m. e. ez.

szt. 1637. m. e. R. Gy. (1769.

h. más.). — Szcsök 1640.

sz. e.

Székely-udvarhely (Udvar-

hely vm.). — Fazekasok 1572.

m. e. 1613. Bn. íi. — 1642.

R. Gy. — Tímárok és vargá-

két m. e. B. Kr. 1584. B. Zs.

1744. M. T. — Lakatosok és

csiszárok 1613. Bn. G. — Sz-
csök 1613. Bn. (;., 1628. Bn.

G., 1636. R. Gy. (külön-külön

és 1787. h. más.). — Mészá-

rosok 1630-ban alkotnak czé-

het, ez. sz. megvan 1697-bl

(1778-iki más.). — Csizmadiák

1635. R. Gy. m. e. 1743. M.

T. (eredeti). — Fazekasok 1685.

A. M. m. e. 1737-ben III. K.

—

Ld. Marosvásárhely.

SZENT-MIKLÓS (KápoSZtáS?

Maros-Torda vm.). Ld. Meggyes.

SziLÁGY-soMLYÓ (Szilágy vár-

megye.). — .Szabó/.-. 1696. Báníly

György kormányzótól, m. e.

1696. I. L. által. — Fazekasok

1764. — Szcsök 1769., kér-

vénye a kormányszékhez 1804.

— Guba- lakácsok, ((sztalosok és

lakatosok ez. sz. 1830 -32-böl

a V. t.
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iiii-L'Vfi. - - Szr^iók, A,«»/í7iY»ii5A',

tok 1837. a ko/birloko-

Mík lH»li»e^ye/ésó>»'l a sy.<»lga-

birólól mernok í*zóli>y.nbnl\o-

kal ter.K

l'oHDA ^Tor«la-Aran\ns \;ii-

int*^yiM. — Szüi'yiok a/ 1555.

•orszájfheli s/.ú«*sök tMmslilu-

lioira* hivalko/\a 1629. <>. m.

ItrandiMihiir^i Katalin 1. a.

aital VI, szi. s 1640. K. (iy.

kiilüii (és oj^y 1787. más ).

\\i,yák /0*W. m. «•. H. ( iy. ui

gyiilaffhcrNári káptalan IrJ'-J.

kiadványai. Timántk czéh-

szaliájyait UVVX o. in. \\. iiy.,

lounjahlian 1847-l»ól. Tiwá-

r.»A e.*» vtttytik 1742. Mi'szá-

i-ojtoA Iti'rJ. \\. <iy. m. **• /<W.

A. M. 1717. III. K. la frhér-

\ári káptalan /?//. kiatÍNánya).

Mollottt* «A tonlai nirs/.áros

c/.óliin*U a lnMilrsktMlr^níi való

ronlrarlusa a v;irn->«-al i778.»

C/rlis/aluilyailv 1788 1.61. —
Szdhóh a iví^i nia^'Nar kirá-

lyoktól és cnit^lyi IVjtMlclinok-

tül kapott privilcginniail m.

I'. 1643. W. (iy. — Csizimiiliúk

\\. (iy.-ll iiyiM't <•/. s/al)á-

lyail niS. in. .-. III. K. 1753.

ó- és új-tonlai rvj/madiák

«•/.. >/.. 1811. a k. s/. Inj.

Szijgi/ái'lók 1779. m;is. 1788.

pót. — 'Kolélri'iö társasáff

1779.

u
Ljcgyház, Lesrlikirch (Sz(»-

li<'n VIII.). — Vat-gák, szabók,

káiiát-ok, kovácstjk. kei'ékgynr-

tók, szcsök, kötél- rs szíjgyár-

tók ir>Síf. W. Z-. ni. o. és át-

írja hi'Jl-\n'i\ r»n. <i.

XiZAKNA (SzebíMi vm.). — Csizimidiák IHII a K. ^/. («•/,. b. i.l.

Zii \ii '>zilágy vni.). — Sz-
ook a kras/.nai- <*•»» bagosiak-

kal fí^yüll /."»//-bl nyrrnrk

kiv. I<»\. I»álli<ny István rr-

ili'-lyi vajdáb.I. /.5í/'/. H. Zs.

m. «•. /6*/3. B. íj. — Vítifják,

mizmadiák r*^ HzijfpjÁrtók a

V. l.-lól IlVi-rt r/i''|ll«-Vrlí'f III.

r. 1639. W. (iy. 17 IS. M. T.

('MziiinilióL 1748. V. t. m. c.

1759. M. T. — Szabók és

ni/íV/'A 1701. I. L. III. <•. I7.')9.

M. T.: nj in. s/abálynk 1788 iUi

kiadás. — Fazckusnl, 1738.

\. t.
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Ipartörteuelmi és czéhirodalmi könyvészet

ll'úlrkinlrllrl a «/rlirkrr.)

Önálló mvek és czikkek.*

.4. Az enltlyi ülvöss<^ir. rVrcli.ioIopiai Krh'sllcí, 1hh7. '.\H'.\. I.

Ach»m J.: \\ökés-{'.sn\n\ ipari >/.« rvr/.clrinrk l<»rléMrlr, í'/.(''hek,

Iliarlársiilatok. IparlrsUiIrl. H^'^kí^s-Csalm, lH\H\. A l»<^k«''S-

rsnhaí ipartest. Iiilajdona.

Ai's.tilu l(7fMcz </». ; Kö/^a/(ias;iL,n .'illa|in|;iiiik a \\\. rs \\ II. s/.á-

zadban. ilhi(lapo>^t, issíl. Alh(Mi;ruiii r. társ.) Imii. I>»Mnk«» Kál-

mán tir. iSzá/atiok, ISS'.í. Cih7í. I.i

Batryary Simon: A iiia£»yar múvrlí^ílós a .W'I. /'s \\ II. s/á/.adltaii.

S/amosközi István törh'Mirli maradványai alaj»jáii. Esztri-^om,

11HI7. Huzárovirs (»n>zláv könyvny. Isin. (iáNí^^ Hr/sö (Száza-

dok, i9()7. a.i. \.)

Ballagi Alatlár dr. : K«'«'skein«''li W . Pi'lt'i- ötvöskönyvo. IIikIm-

pesl, Issi. (Anh.i'oloí?iai Érhsitn, \sh:\. '2H\. I.i

— Hrassai ötvösök ós ötvösmvek I.VJli

—

ir»l(). (.Vrcli.roiniri.ij \]y-

tesíló, 1S90. :W5. I.)

tíarábás Samu: Kj^y kolozsvári képíró a középkorbaFi. (Arch.rolo-

giai Értesít, isya x\. \.\

Bardócz L. : V'á/latok a ruházat lörU'iielmehöl. (M. MiiiImt Könyv-
tára. Ilj

Baráti Imjo» : A hánsá^^i Irgrégihl) német település története. (Tört.

és Bég. Értesít, lM!h>. II. és W.\. \.)

Bocheim W. : .Mikó János bérsújíjelyi restmfivész. (An li.i oloLriai

Értesít, isxíl. 107. I.)

Bruckner Gyz dr.: A szepesinegyei lövészezéliek élete. (Kül«ni

lenyomat a tKözlemények Szepes vármegye múltjából) IlMI.

évfolyamából. I

Bujdonó Vnleutinun : A í'.aralTa által kivégeztetett Keezer (iábor

és Véber Dániel elkobzott ingóságainak leltárai. (Századok,

1H74 137. Ij

* írók szerint, lietúrcndbeu.
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Cornides, M. Dan. — Beweis dass dio Kutschen eine uiigarische

Ei'íindung und dass selbst in allén europáischen Sprachen
iíeinahe áhnliche Bonennung dieses Fahrzeiiges in Ungarn
zuersl eiitstanden sei. (Ung. Magazin 1781. I. ifi.)

Czakó Elcwér: Kolozsvári IVlárton és György XIV. századi szobrá-

szok. Budapest, 1904.

Czigler Ignácz: Mvelödéslörlénet, különös tekintettel a képz-
mvészetek történetére. Második javított kiadás. Budapest,

lí)Ü3 Wodianer F. és Fiai könyvny.

Czobor Béla dr. : Két régi ötvösm az erdélyi egyházmegyébl.
Két képes táblával. (Archa^ologiai Értesít, 1892. 326. 1.)

Csaplovics János: Czéhbeli régiségek. (Tud. Gyjt. 1823. VI. 48. 1.)

Csánky Dezs: Iparviszonyaink N. Lajos korában. (1879.)

Császár Mihály: A magyar mveldés a XV. században. Budapest
1902. Stephaneum.

Csergheö Géza: Czímerek régi hazai ötvösmveken. (Archa^ologiai

Értesít, 1889. 223. l.j

— Családi czímerek régi hazai ötvösmveken. (Archirologiai

Értesít, 1888. 130. 1.)

— Osmeretlen czímerek hazai ötvösmveken. Nyolcz ábrával

(Archa'ologiai Értesít, 1891. 201. 1.)

Csete A.: A veszprémi székesegyház ékszerei. (M. Sión I.)

JJ. Gy.: Nagy Lajos király ötvösmvei. (Az aacheni magyar m-
kincsek.) (P. Napló, 1888. 209. sz.)

Danninger József ifj.: Pozsony szab. kir. város 1526/27. évi száma-
dáskönyve mveldéstörténeti szempontból. Budapest, 1907.

Stephaneum könyvny. Isin. Pciepatits István (Századok, 1908.

747. 1.)

Deák Farkas : Rajzok a kolozsvári ötvös czéh életébl. (Századok,

1886. 563. 1.)

— A kolozsvári ötvös legények strikeja 1573 és 1576-ban. (M. Tud.
Akad. Történelmi Értekezések. 13. k. 111.)

— Zománcz és majcz. (Századok, 1880. 775. l.j

— A zománcz-kérdéshez. (Századok, 1880. 655. 1.)

— A zománcz kérdéshez. (Archa'ologiai Értesít, 1880. 369. 1.)

— [Gzéhládák, serhigek és egyéb czéheszközök] Régészeti kalá-

szok Pozsonyból és vidékérl. (Archa'ologiai Értesít, 1877.

259. 1.)

— Erdélyi ötvösmvek a XV—XVl. századból. (Archínologiai Ér-

tesít, 1877. 189. 1.)

— Ipartörténeti adatok. (lorténelmi Tár, 1879. 142. I.)

Deil Jen és L. Szabó IiJndre : Az ipar és kei'eskedelem Kassán.
(Ld. : Magyarország Vármegyéi és Fáro.sa/ Abauj-Torna vármegye
és Kassa.)
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I

ÍH-mkd Kiiinittn </i-. ; A rfl>Miii;ii;N jirnr>/;iiji vi^rosok j^lflóröl a

XV—WIN s/a/adiwni. iliinla|nsl, IS*M». Allirii.rmn r. lárs.)

Isni. r.rt»8cens. (S/.áziulok, iWKi. (>87. I.'

— Poli^ri rsuhultMt'l rs liiWtartás I.örst^n a \\ I. rs Wll. szú/nil-

Itaii. I.«*»c>»\ 1?<?<'.V Ism : K 1. (S/á/a<lok, l.v<\!. '»<>'.». I.)

— PÁrhii/aiii kól rt»j?i ái>/al»ály kü/l. iS/ázndok, ls7í>. 110. I.)

Ptutsch Tintdart Kormon l\ii, Stal*ó Kndre: A/ ipnr, krusknlcliMií

s liilcl{r>' V»s váriiiejfNrhrn. (Lil : Síatjt/arot'száij Várwe<njt'i f»

rditMoi. \ «s vármrtrye.í

Piralii Jáastf: Ailali'kt»k a szepesi l»áii\ Ji>/al lnrl('M»el«''lie/ ;» Wll.

szá/ad elején. (Törlénelini TAr, 187M. ('»(17. I.)

S/epes vftrnie^ye mvészeti emlékei. .MAsoiIik rész. Szobrászat

és fenlészet. Ihulapest, llHlli. Stephaiirmii köinvny. Ism. ('.sá-

s/ár Klemér. iS/á/adok VMH\. iWA). 1.)

Szepes várme^e mvészeti emlékei. liariiwHJik rész: Ipar-

mrivészeti emlékek. Hmlapest, Stepliaiieiim kn\. Isin. Császár

i:iemér íSzázadok. I1H)7. S|,s. |j

— A«lat<)k llomliauer .láiios «'peij«'si restöil. (Ilporjes teniplnniMi

iE|»crjcsi Lapok 19(M. *2H. sz.)

— .Miivénzellöilém-li korrajzok 1 II l< hmlapesl, l'MMí-IDOl.

Slepliaiieiim.

hé^'i ótvösiin'ivok a heszterezeháiiyai ág. Iiil. leinploiiibaii.

(Arch.'fologiai Értesít, líUO. !.». I.i

— Régi ölvösim'ivek a körmö<*zi ev. Irmplnmlcin. i.An li.rologiai

í:rtesíir,. P.MO. y.U',. 1.)

.\ >elmerzltáii>ai ágosl. hitv. rvaiig. hinidnm miikinc^sei.

(Arch<'i*ologiai í'rtesíló, 1910.)

Üirrky Adorján: Frlsmagyarország kereskedrlini oss/ckotletéso

l.<'ntry<*lorszái.'eal. fletr a \VI—.WII. százjulban. i.Muvrldés-

tortérifti Krli'kezésrk, 17. sz.)

íhcti Sámuel ár.: Fnök és alkalmazoll jogviszonyai, niidapesl,

19ÍJ7. Grill Károly.

— A kiállitásnk jogi szabályozása. Bii<la|irsl, 190!). linikö ( i\ ula.

— Les Expositions borgiie^. Paris, lí'lO. (Üard rt l'.riéir.

— L'zsoraüldözés és ipar. Hudapest, lirópa r.-l. l!M»s.

Ipari titok, litidapest, 1908. Benk (lyula.

— Ipari »./tiidíjak. Budapest, ItHíS. Bí-nk (íyula.

— Ipari szerxezkfdés. Buda|»<-sl, 1911 lUrik (jyiila.

— Ipari pályamiitaló. Budapest, 1912. Benk Gyula.

Iparosok járadékbiztosítása. Budapest, 1912. Benk Gyula.

— Iparo*.káté. évkönyv, [iraktikus tudnivalók gyjtésére. 1907

—

I9I»-ÍL'. í— Víí é^'folvaiii.
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Dux Adolf dr,: Néhány adat Messerschmidt Ferencz Xavér szob-

rász életrajzához. (Századok, 1878. 670. 1.)

Edvi Illés Pál: Dékánmester-választás a mészárosoknál Szakol-

czában. (Tud. Gyjt. 1822. Vll. 119.)

Eör-Darmay Zsolt: Ingóságok leltárai 1615. és 1635-bl. (Századok,

1871. 150. 1.) 1. Botlika Istvánné ládáiban való marhának

inventariuma. — 2. Cziráki Évával adott ingó marhának

Teöreök János urammal hagyott laistroma.

— Törökver Thúry György ingóságai. (Századok, 1870. 721. 1.)

— XVl-ik századi leltár a Szelestey-család levéltárából. (Száza-

dok, 1871. 62. 1.)

Erdélyi L: Nemzeti iparunk. Böv. és jegyz. kisérve kiadta Fényes

E. II. kiad. Pest, 1846. Heckenast.

Éber László dr.: XVII. századi falfestmények Magyarországon.

(Archa-ologiai Értesít, 1910. 193. l.)

Fejérpataki László : Magyarországi városok régi számadáskönyvei.

Budapest, 1886. Ism. Mikulik József. (Századok, 1886. 163. 1.)

— Egy magyar fest (Gáspár) a XV. század els felébl. (Szá-

zadok, 1880. 161. 1.)

Fekete Lajos dr.: Adalék a magyar sebészet történetéhez. (Törté-

nelmi Tár, 1878. 85. l.)

Ferencz Ágoston: Közgazdasági viszonyok. (Ld. Magyarország Vár-

megyéi és Városai. Szatmár vármegye. Szatmár-Németi.)

Ferenczi József: A czéhek XVI. századbeli pecsétjeihez. (Történelmi

Tár, 1878. 341. 1.)

Finály Henrik: Debreczeni László Aranyfinomító könyve. Járulék

a hazai fémmívelés és pénzverés történelméhez. (Erd. Muz.

Egylet Évkönyvei IV. 111. 1.)

— A kolozsvári ötvösczéh szabályai 1473-ban. (Erd. Muz. Egyl.

Évk. 1861-63. 1. 1.)

— Adalék a kolozsvári lakatos és sarkantyús czéh történelméhez.

(Erd. Muz. Egyl. Évk. V. 1868—70. 103. 1.)

Findura Imre: Magyar képzmvészet. (Bud. Hirl. 1886. 310. sz.

fischer Elemér, Hegyeshalmi : Ipar, kereskedelem stb. (Ld : Magyar-

ország Vármegyéi és Városai. Komárom vármegye.)

— Ipar, kereskedelem, közlekedés. (Ld : Magyarország Vármegyéi

és Városai. Gyr vármegye.)

Foltinyi János : Adalékok a magy. képzmvészek sorozatához.

(Századok, 1874. 424. l.)

Franki V.: A magyar nemzet mvelt, állása az Árpádok alatt.

Pest, 1861. Ny. Emich G.

Frecukay J.: A kádárság. Budapest, 1884. Atheiueum.

— Mesterségek szótára. A Magyar Tudományos Akadémia meg-
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lii/a>álMi|. limlap.'Sl, I.*>*Jií— IIHMI. Horu>;iii>/k\ \ lUlm. .\« s-

iin'sltTSt^g IM^O. ti. íüi.) — FjiMH'ls/t^s. f(irinainrU/('s és róz-

m«>lszó>. iSiní. r». fül.) — .\szlal(»Miir>l«'isé^. \K)*J. [W. füz.) —
l->súsnifsl«'n»t^jf. I8*>9. (4. fül.) — Htidiiát* és káili^rnirslrrség.

|yn» i'.. fi.) HórjjvórlAs. Ií<90. (7. rüz.) lládo^ns mrs-

l.r>ri;. IM»y, (8. fÜZ.í — ('.síziiiimIÍm-, c/iprs/- és v;n>;amrslrrs«''^'.

lv.»'.». »ll. (úz.) — Arnnyozó és jininsMiiiuslrrsé^'. IKUK (Id.

fúl.) — Faz«»kasiin*slorség. IHW. (II. füz.) Ks/tri>rJ^ly«»s-

in<*sl«»rs»éjf. lS*Uí. il\?. füz.) — GyiTlyamárlás- és s/.i|>|>aiios-

moslrrség. IM*n». ^\'^. íüz.i — l.akaU»Miirstrrség. Is'.i'.i. dl.

f/.> Kt>vársiiH*sl«Tség. ISOÍÍ. (I.'i. lüz.) • Krrékií-yóilómrs-

lorség. I89l». (IG. füz.) — Kala|»osrnrslerség. IHÍH). (17. füz.)

K«»nyvknliin*slerség. I9<H). (18. fü/J - K.'iriiilosmrslrrsé^'.

\\MA). iVJ. lÜZ.Í — Knlél^'várlnilH-shMsé^:. l'.MM). (21. lüZ.) —
.Má/olú*, lakkozó- és s/»>l>alVsUjiurslrr»é^'. I1M)0. (•.'•.>. füz.) —
Kefi'kölünioslorség. P.MlO. vi'A. füz.)

Fvry Imit- ifj : /otnlturi szfih t»tv»ís«»krnl a Wll. r^ Wlll. szá-

zadban. • Arrli.i'olou'iai Krh'silö, 11M>7. <»!>. 1. 1

litilffórty Kávoly : \/ ipar fnnjossá^a .Magyarországon, liálrainara-

tlá>ának eszközei. lUidapesl, 188(). Nonizrlgazd. ligylcl.

(irUen Mór: Az iparügy napi ki-rdésri. iSudapcst, ISHO. AÍí^mkm*

L. I.iz

•V magyar házi-ipar jöv iránya, hiidnpí'st, lHs:i. Dobrowszky

és Franké.
— A fi'ívárosi iparosok körr liz évi iniiködcsií 1IS7.{— 188IÍ.

— .\ kiállitásnk lorlénelr. fejldése és jövíMidöJicli rendszerrsí-

lés«*. lUidapt'st, I88.*i. l)<d)ro\vszky és Fr.inkf.

— .\ magyar ipar üttöröi. Firl és jellenirajzok. lUidapí'st, 1887.

holiniwszky és Franko.
- Olven év a mag\ar ipar lorlénetéböl (81 lolio ív) [H\)2.

— Az Országos Iparogyrsülrt félszá/ad(»s juhijrunia. 18H.5.

— Szocziális napikérdések (:i8 Iv). 190:5.

— Kgy amerikai világkiállítás korul (?*2 ív) I!m>1.

- A selyrndi'nyészlé's 2.') é\rs errdményri. 11MI,»

— Iparlörléntli vázlatok (48 fv) llMX'..

- Zsolnay Vilmos emlékezete. VMü.
- .Mallekovjcs Sándor éleli* és mködése. l!M)8.

I juM) modern kiállítások. l'.N)l).

— hégi írások és újak. llMíIí.

— Szf>cziális problémák. líMiíi.

- Újdonságok az ipar terén. líM)«í.

- Az újabb ipari mo/galmak körébl. \\h\[k

— H<*lv«-n év a magyar ipar l«>rb'inlébö| ((»() ívi. 11)12.
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Gelléri Mór : Az iparmvészet modern fejldésének irányai és

eszközei. (Kiadja az Ortz. Iparegyeslet.) Bpest, 1912. 3*2. 1.

Géresi Kálmán: Úrvölgyi rézcsészék a XVI—XVII. századból Kis-

singenben. (Századok, 1874. 220. 1.)

Gömöri Miklós Bányászat és kohászat. (Ld : Magyarország Vár-

megyéi és Varo.sv/i, Gömör-Kishont vármegye.)

Gregorics Gábor. Komáromi magyar és német szabó-czéh szaba-

dalma 1686. (Komáromm. Közlöny, 1888. 6. sz.)

Gyárfás István: Jászberényi deák-czéh (Századok, 1869. 741. 1.)

— Tihamér: Nagyszebeni ötvösök mesterjegytáblája. (Archíeologiai

Értesít, 1910. 407. 1.)

— Brassai ötvösmvek a X\"I. sz. közepén. (Archa'ologiai Érte-

sít, 1908. 198. 1.)

— Brassai ötvösök és ötvösmvek a XV. és XVI. században.

(Archceologiai Értesít, 1908. 8. 1.)

— Brassai ötvösök a XM. század közepén. (Archa^ologiai Érte-

sít, 1908. 122. 1.)

— Brassai ötvösmvek. 'Archa'ologiai Értesít, 1908. 315. 1.

1909. 17., 293. 1., 1910. 230. 1. és 1911. 116. 1.)

— Brassai ötvösmvekrl. (Archa^ologiai Értesít, 1911. 361. I.)

György Aladár: Os-magyar nyomok középkori mvészetünkben.
(Vasárnapi Újság, 1889. 24.)

— Mvészetünk az Árpádok korában. (Koszorú, 1870.)

H. L: Két régi magyar festesz. (Archícologiai Értesít, 1878. 308. 1.)

h.j'.: Radecius István egri püspök ingóságainak magyar nyelven

írt leltára. (Archfeologiai Értesít, 1893. 93. 1.)

Hajnik Imre: Adalékok a magyar kereskedelem történetéhez a

vegyes házakbeli királyok alatt. (Századok, 1868. 145. 1.

HampelJózsef : Egy fejezet hazai ötvösségünk történetébl. (Archaío-

logiai Értesít, 1887. 97. 1

)

•— Ötvösmvek Nagy Lajos korából és az erdélyi ötvös-iskola.

(ArchíRologiai Értesít, 1888. 193. I.)

Hann, Fridrich: Statistischer Beitrag zur siebenbürgischen Ur-

gewerb-Kunde mit vorzüglicher Rücksicht auf die Landwirt-

schaft. (Archív d. v. für siebenbürg. Ladesk. III. Bánd. 1.

Heft. 1.)

— Zur Geschichte des siebenl)ürgischen Handels voni Jahre 972

bis 1845. (Nach gedriicktcm und ungedrucktím Ouellen.) (Archív

d. V. siebenbürg. Laiidesk. III. Bánd. 2. Heft, 139. 3. Ileft. 267.)

Haraszth]/ Lajos: Ipar, kereskedelem, hitelügy, közlekedés. (Ld :

Magyarország Vármegyéi és Városai. Bács-Bodrog vármegye.)

Hatos Gusztáv: Adalékok a magy. képzmvészek sorozatához.

(Századok, 1874. 423. 1.)



H'-rmitHM Anttil: \ »lt»l>rccz»Mii vft^ly rtMullartAsu. (Hazánk, l'Jnl.

fri.r. ?•:.»

//rrörrf, Hrittrieh — ; h«s /unllNNi^son in liiM-iiiaiin.shi<il /iir Zeil

KarU \'l. Mittlioilunv'i*n aus litMi lliTinaiinst:i<l(ri* Ma^islrats-

prol«H'ollen. (Archív d. V. sieboiihürg. l.andesk. Nein» Fnlifc.

wvii. Haiui. ». iiríi. 4:.L 3. \uü. r>:u. I

Hitrráth Jrnó: A/ »'nlt'»l\i s/.ász vjirosok ki>/ffa/ilasáLri vis/.onyai

a noinzeti ft»jtu!fl«Mn«»rií ini*i;alakulásóÍLr. (lyiila, l'.MKi. Dohay
JánoN könyvny. (Mrivfló<lésiruión«»li értekezések, !.'». sz.) Isni.

S/alm l>ezM*». (SzA/aiiok. P.Hm;. 'M\\. \.)

Mihály: Ipar éü koroskodós t«»rlrnolr .Mag\ar«>rszá^(>n a \\l.

í»/a/ail í'lojéii;. (lörl. Pályám. II. ISI'?. \-s6 rés/.r. Kosson iili.

uiryaiiannak *2-ik rt^sze.)

Ilitszk'* Jtk-iff: S/ék»*Iy ri*st(5iskola a .\\ . .szá/.adban. i.\i-<-|iaMdo^>-iai

Irli-Hil, IS87. XU. I.

Hpi.: htdtn'CHMii ötvösség. (AnluiMiIogiai lirtesíl, \HH7. .'Wi. I.)

Illésty Jdno9 dr.: Mafryarországí ötvösök 17!J'2-hen. (.Vn'haMdoufiai

trtesilö, P.HM. IW,.'. I.)

J. A. \ matryar m- ég tiírléndi rmlrkrk ki.'dlítása. (S/á/adnk,

1876. 4N». I.)

Ifioiifi Arnold: idnüki mognyitó beszed az ürsz. magyar képz-
mvészeti társulat köz^yfdésén. Nemzeti mélclüiik. (Nnnzel,

1N<^1. iVJ. sz.»

— A magyar iparéirt lörléneli fejldés*'. Kliiöki inegnsih) ix'széd

a M. Történelmi Társulat Pozsonyban, 1S77. tartott gylésén.
(Századok, 1877. okt. f. 1*2. I.)

Matr\ar m- é*. történeti endékek kiállilása. .Mloiléneli lanul-

niány. különös tekintettel a magyar <»lvös- és z»»Miáiic/Miüre.

Különlenyomat a «Századok 0-1)01. Hpesl, lM7r». Tettei ésTsa l)iz.

— .\ magyar iparélet történeti lejjdése. HM(l:i|Mst, |s77.

.MlicnaMim ny.

hcszt«-rcz«'bánya városa mvcitségtörténeti vázlata. (Századok,

IH74. 525, 597, G71. I.)

— Középkori magjar ötvösmvek. .Mtorlénelmi tanulmányok
)

hudajM-st, IxT.i.

I. M.: (jörög kereskedk hazánkban. iKgri Iliradó. 11)01. s:». sz.)

Jokiib Klek: II. Apafi .Mihályné, Bí-thlen Kata hagyatéka. 'Száza-

dok, Ihh:i. MiH, 'hí), «.',7. I.)

— A csáki-gorhói kastély törlénrjini ritkaságai. (Századok. Iss7.

151. I.)

Jeudrolovict Jáiufn é* k'njdi János: \ jsizmadiaság, különös figye-

lemmel az e mesterséghen e|fí>rdul mszavakra. Pest, IMÍJI.

Bucsánszkv .\.
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Jurliovich Emil: Egy régi orgonakészít. (Podkoniczky Mihály.

i

Beszterczebányán (Felvidék, 1904. 25. sz.)

K. Skót kereskedk kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 46. 1.)

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén. (Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1896. 217. 1.)

— Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról. (Magyar Gazdaság-
történelmi Szemle, 1897. 419. 1.)

— A magyar gyár- és kézmipar 1771—74-ben. Budapest, 1896.

« Pátria)).

— Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben. Gróf Haugwitz
és Prokop egykorú jelentése nyomán. (Magyar Gazdaságtörté-

nelmi Szemle, 1897. 201. 1.)

Kárász Leo : Az aacheni magyar kápolna ötvösmvei. (Archa?ologiai

Értesít, 1892. 193. 1.)

— Kolozsvári Márton és György. (Archseologiai Ért., 1905. 125. I.)

Károly Gy. Hugó: Abaujmegye XVI. századbeli mveltségtörténel-

mébl. Bölcsészet-szaktud. értek. Budapest, 1875. Tettey N. ésT.

Kemény Lajos: A renaissance és roccoco Kassán. (Archaíologiai

Értesít, 1899. 110. 1.)

— Adatok Kassa mtörténetéhez. (Archaeologiai Értesít. 1910.)

— Mtörténeti adatok Kassa város levéltárából. (Archa^ologiai

Értesít, 1910. 263. 1.)

— Mtörténeti adatok Kassa múltjához. (Archa^ologiai Értesít,

1910. 96. 1.)

— Mtöiténeti adatok Kassa múltjából. (Archa^ologiai Értesít,

1910. 347. 1.)

— Újabb adatok Kassa mtörténetéhez. (Archseologiai Értesít,

1900. 72. 1.)

— Adatok az ötvösség történetéhez. (Archa^ologiai Értesít,

1902. 69. 1.)

— Adatok az ötvösség és pénzverés történetéhez. (Archaeologiai

Értesít, 19u3. 70. I.)

— Hitelesít jegyek ötvösmveken. íArcha'ologiai Értesít, 1908.

377. 1.)

— Samarjai Dániel [ötvös mester]. (Archaíologiai Értesít, 1906.

192. 1.;

— Szilassy János XVIII. századi ötvös. (Archíeologiai Értesít,

1906. 289. 1.)

— A Kolozsvári lestvérek kronológiájához. (ArchiT^ologiai Értesít,

1907. 188. 1.)

— A képzrr)vészet Kassán. (Ia\ : Magyarország Vármegyéi és Vá-

rosai. Abauj-l'orna vármegye és Kassa.)
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KtíMcny Lajos .\J;ii;Nan»i*s/áuM a^yu- esharnnifüiilók. (Arclia'olo^'iai

Krlesiln, WHíil. */i:». \.)

— A ré|fi kassai osU«árokri»l. (AivIurolo^nai l^>leslló, lUíHK 171. I.)

Kassai pilóuieslerek. (Arrha*oh>^iai Érlesil, líM)*» :iS|. I.)

Kassai fi*ifyveri:yArlnkrt»l. (ArclíaMílou'ini I rlosíl, llHKi. '.*7(). I.)

— A kassai f«'U'\N«Mu'M\lln ty/h<'kri'»I i Vlrli.rnlnu'iai I 'rl«'*i(|,

IIWI. 7s. I

.— Kassai kartlrMN/án>k a .\\ . >/R/.aill)an. (Ai*clia'olo^riai Krlrsílo,

li»li. :is:i. I.)

— (ivtmgy f/ók ós hiiiivurrók. (Archa'ologiai lirtrsíto, I1MH ll<» !.•

— A kassai kt^piró ozéhn"»l. (Arclurologini I.itesiliV VM):. llo. I.)

— Fclsiiiaf»yaroi*száifi krpfaragókról. (Ai'clia'olntriní íiiirsllö.

VMrí. xvy 1.

1

— .Mair}-an»rs/á|;i kt^plmk. ( Aiv.haolíígiai Érli*sitö, VMí'.\. 'Mvi. I.i

Hazai |>cot4molszók. i ArrliaM>|t)gíai Kriesílö, líMll. 417. I.)

Kassai ónií^víirlók. Magyar iia/dasi'igtörtóncliiií S/rmlc, HMM.

6H. I..

— A kassai varn>- és erszénypyárl«'» r/A-Ji. (Archaologiai ürtcsil,

— Ivcggyárlás rs fogyvorgyárláft a XVI. szá/adhan. ( Ar« li.i'nlnM;i;ii

íVlesil... lOiM*.. IS8. I.i

— Kas>ai k«T«'sk«-(h'Imi lársasá;^ ir»|N-liaii. (Magyar (jazilaság-

tórtiii-liiii Szemle, 1K'>7. 4H>. 1.)

Kerrkes Györtjy : A kassai krn*sketl-cz(^li (nruderscliafti könyve.

14-ir»— I.VkI. (Magyar < ia/.daságlörl(^iH'Irni Szmilr, líMí.'J. :\V2. ].\

— Mipari adatok Kassa régi JTgyzökonyvóböi. (Ar(:lia'í>lí>giai lir-

tesiló, 1ÍN«. UH. I.)

— Nemes Almássy István kassai keresked ('s bíró üzleti, köz-

és családi élete, l.*»7!l—l <*»:{.'». Hudapi'sl, VMíí. Páliia koiiyvny.

Ism. : Takács Sándor. Századok, IIM^:;. K5.S. I.)

Kifs Eitdrv : A hazai ipar mini társadalmi (''s nemzctgazdászali
szúkségli't. Nyiregyháza, |s«l. jSzaholcsmegyei Közlönyt ny.

Kálmán: A szallimári csizmadia ezóli r(''gi jegyzkönyvrijtöl.

(Történelmi Tár, Ih7í<. 70r>. I.)

Kmrtty Béla: A magyar ötvösök lielyzelr a \\ I. sz;'»zadliaii. Hiida-

|Msl. 1912. 103.

Kiwuz Sándor: nirsóság a kozépkíM'ban. I.M. Sión I. 1n<í;í. 22 1. 1.)

- \U'í:'\ i'gyházi ékszerek. (.M. Sión. I.i

Komáromy Amlrás : Kolozsvári képírók. A czéliszahály/at nyomán.
(.M. Hírlap. Im9h. ápr. 5.)

ÜL"^ hamis pénzvi-rö a \\l. században. (Szá/adok, Ibi).'}.

i.l'*., 7 IX. I.;

Konesek Gy. József: Az iparfejldés története. A Békés várme-

Kurmfrld-kOni/vtár. VII. 23
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gyei közmveldési egyesület kiadványa. Gyula, 1899. Dobaí
János könyvny.

Kopp Tibor: Erdély mveldése 1. és II. Rákóczy György korában.

Az ((Erdélyi Országgylési Emlékek)) alapján. Nyitra, 1903.

Huszár István könyvny. Ism. Perepatits István. (Századok,

1905. 371. 1.)

Kossuth Lajos: Jelentés az els magyar iparm-kiállításról 1842.

Pest. 1843 8-adr.

Kovásy Zoltán: A kereskedelem fc^jldése és hanyatlása okairól

Mátyás királytól a jelen századig. (Máramarosi Lapok, 1889.

50. és köv. sz.)

Kováts Ferencz: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. század-

ban, a pozsonyi harminczad-könyv alapján. Budapest, 1902.

Politzer Zsigmond és Fia. Ism. M. L. (Százjidok, 1902. 941. 1.)

— Keresked-társaság Pozsonyban a XV. század elején. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1903. 95. 1.)

Körömy irpád : Iparviszonyaink a czéhek szabályozásától a

mohácsi vészig 1370—1.526. Budapest, 1883.

Kszeqhy Winkler Elemér: A kutatás némely módja az ötvösség

történetében. (Archa^ologiai Értesít, 1911. 33. 1.)

— Soproni ötvösök hivatalos jegye. (Archa^ologiai lírtesít, 1911.

308. 1.)

— Némely mesterjegyekrl a nngyszebeni ólomtáblán. (Archa^o-

logiai Értesít, 1910. 419. 1.)

Kvári 7>. .• Magyar családi és közéleti viseletek s szobrászok a

nemzeti fejedelmek koráiból. Kolozsvár, 1861. Stein J.

Kövér Béla: Az «erdélyi" zománczról. (Arch* Értesít, 1895. 289. 1.)

Kövér Béla: A középkori sodrony-zománcz kérdéséhez, két ábrá-

val és két képes táblával. (Archöeologiai Értesít, 1892. 18. 1.)

— Bégi ötvösmvek jelz bélyegeinek megfejtése. (Archa'ologiai

Értesít, 1890. 17. 1.)

— Újabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban. (Archaeo-

lo.oiai Értesít, 1897. 226. 1.)

Krizskó Bál: Egy körmöczbányai nagykeresked a XV. században.

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 1!)3. 1.)

Kropf Lajos: Hamburg és a magyar kereskedk 1365-ben. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1899. 49. 1.)

— Magyal- keresked angol fogságban 1388-ban. (Magyar Gazda-

ságtörlénelmi Szemle, 1899. 49. 1.)

— Magyar szai)ók Flórenzbcín B)73-ban. (Magyar Gazdaságtörté-

neími Szemle, 1899. 49. l.j

— Magyar ezüst-mvek Angliában 1436. (Magyar Gazdaságtörlé-

nclnii Szemle, 1899. 50. I.)
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íircyj juijoí- : M;it:>ar Imm* Aiifflii^bnn i\ \\\ . ^/jizad vójjt^n. (Mn-

u'Nar iiu/tla>;»irlörlriieliiii S/.riul«\ Is'js. *237. !.•

— Miitfvnr vírn/, amiix ós ozíisl riaiulrii'tltnii a MII. szjW.aii vópróii.

(Magyar lia/tlasAijlórlóin»lmi Szi*ml«\ I^'.^H. *2;i7. I.)

A'i*.'' ^ M. Clior »li«' MrliiuiuMg <Iim* — AMI. (Uiiir. Mji^m/. I7s|.

1. IMI.)

Jjrhoctky 7ir«idni- Tiirliiil\a, iiiat:yark<*|tiró a \\ I. szá/.adhan. (Szá-

/ailok. 18K). H34. I.)

J^itttcai Jrit : Ipar, k«'n*'*k»*»lrli'm. liitrlüv'N «v im^aloiii. (Lás<l :

Magtfarvrszti'/ VArtut <nj, t t'n Vdfostii. 'Vciítr^ \ániM^L'N<* (^s

T«Min»svár.)

Jjtp*:i />Mí*n/ : A niairyar sodnmyos /.oinánr/ Lruf^yrlors/átrlíaii.

Függí'lék : Mak'Nar ötvösök krónikája I.«'ng>«lnrs/átrl>aii.

(Anha-ologiai Érh'^iln, isyn. U\. \.)

J.ipp ri7iiioj« <ir. ; ÖtNösiiinipar Pannoiiiábafi a iirpvámlorlás korá-

ban. iNeni/H, 1884. líX. sz.)

A ». .i'/i/nr tnivitzrt. 1'liir|iaiil<1 Sis-soimak a T«'mp'»-I>aii iiicir|cl»'iil

• zikkr uUiii. illa/ánk. llHMJ oki. 11.)

Maijyaromáff WinuegifH éx Városai. .Xbauj-Tnina \ánin'Lí\r «''s

Kas»»a.

Kf'tnétnj Lajos i/j. : \ kt''p/.niimN é's/rl Kassán. (I.».» 171. I.)

Mtalik József: A kassai «»tvi»snuivrs/.(ít. dG.")— 171. I.i

Dnl Jtmó és L. Szabó Emire: Az ipar és ktTí'skt'drIrm Kassán.

a26-'247. I.)

-— llá«'--n«Mb*ní; váriiM'^yr.

Uamszthif Imj^s : Ipar. k«'i'<"*k<'tlil.iii. Iiittiíii/N . Iv<»/b»kr(dés.

(436—475. I.)

— Hars várm«*gy«'

^r'/'.*; Kndre : ltaii\as/.at, ipar. ken'skcib'lfin c^ jntrliiirv. i^lWi—
j:7. i.»

— hiliar vánn<*gyf és Najfyvárad.

Sarkadt Lnjos ár.: Bányászai, if)ar, k«'n'sk«'(lrb'm és liih'irit*'y.

— l.««ztfr^oni \áriiM'>íy<'.

' hváth Atulor Kszlrrgoni. (Czi'ln'U 'il <••"'. I.»

' Kiniör-Kislionl várniegy<».

Szabó Endre: Ipar, k<*resk«Mb'lrni és hitrlügy. (251— '27'2, I.)

Cömóri Slililón: Bányászai és kohászat. [176— 'l'M). I.)

— <i\«»r Nánn<*g"ye.

tiaeht'r Elemér: Ipar, k«*rrski'di"liTn. közIpkíMJés.

— Ilont vnipg>í».

lUchtrr Ede é» Kiráitj i-.rnú : >ciiiH*fzbaii\ a. M ./('•ln'K, ipar,

ki-reski-drli-m 'M><{ :^\ I..

— Komárom vmí*g)v.

23*
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Magyarország Vármegyéi és Városai: Komárom vmegye. Fischer

Elemér, Hegyeshalmi— : Ipar, kereskedelem, közlekedés, bá-

nyászat.

— Nyitra vármegye.

Szabó Endre. Ipar és kereskedelem.
— Pozsony vármegye és Pozsony.

TVo// Ger dr. : Ipar, kereskedelem és közlekedés (308—335. I.>

— Szabolcs vármegye.

Szabó Endre és Ferenczi Miksa : Ipar, kereskedelem és hitelügy^

— Szatmár vármegye. Szatmár-Németi.

Ferencz Ágoston: Közgazdasági viszonyok.

— Temes vármegye és Temesvár.

Lendvai Jen: Ipar, kereskedelem, kitelügy és forgalom.

— ^'as vármegye.

Deutsch Tivadar, Kormos Pál, Szabó Endre : Az ipar, kereskede-

lem és hitelügy Vas vármegyében.
— Zemplén vármegye.

IfJ. Reiszig Ede dr.: Zemplén vármegye története. (Czéhek, ipar,,

kereskedelem. (435—437. 1.)

Margó Károly: Az ötvös-mkiállítás. (Zalamegye, 1884. 21., 22. sz.)

Mayer Gyula: Salétromízés Erdélyben 1707-ben. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, 1898. 418. 1.)

Meltzl Oszkár: Az erdélyi szászok ipara és kereskedelme a XIV.

és XV. században. (Századok, 1892. 633, 720. I.)

Mihalik József. Kassa város ötvösségének története. (Archa^ologiaí

Közleméjiyek, 21. k.)

— A kassai ötvösmvészet. (Ld. Magyarország Vármegyéi és Váro-

sai. Abauj-Torna vmegye és Kassa.)

— Kassai ötvösmvek a miskoiczi ev. ref. eklézsia kincstárában..

(Archöeologiai Itlrtesíl, 1894. 331. 1.)

— Kassai származású ötvösmvek. (Archseologiai Ért. 1898. 14. l.>

~ Egy kassai rézönt a XVII. századból. (Archseologiai Értesít,.

1895. 239. 1.)

— Fels-magyarországi régi harangok és harangöntök. (Archa'O-

logiai Értesít, 1897. 342. 1.)

— Régi bártfai ötvösök. (Archa.'ologiai Értesít, 1896. 423. I.)

— Régi Ijrassai ötvösség. íArciia'ologiai Értesít, 1900. 17. 1.)

— Lcsei öl Nsökrl a XVIII. századl)an. 1906. 59. 1.)

— Selmeczbányai ötvösmvek a XVII. századiból. (Archa'ologiai

Értesít, 1890. 348. I.)

— A verseczi ötvöslemezrl. (Archa'ologiai Értesít, 1899. 33. I.)

— Ilann Sebestyén két ismeretlen ötvösmvérl. (Archu'ologiai

Értesít, 1900. 253. I.)
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Mtaíik Játtff: Krcskfiiiéli lvos PtMtM'. (Airhirohijfiai í'.rtosilo,

Ií<«M I4S. I.i

— .NoniuTl niv«i> l*ál. íArcliaMiIojjiai l\rl«'sil«». I8UI. JiM. I.)

— S£Íla«>y János olxösinvtM. (ArrhaMilo^iai Krlfsiló, IH'.Ci. 44H. I.)

Ila/ai rilvússt^irúnk lörltinóiéhoz, (An'lia»olt»gi{ii l!rl«'s|ir», lSí)S.

— Adaléklik lia/aii lvössflrfmk lörléiielt'«h«»/.. iArcli;iM»ln:íijii l-rd'-

sit, IKlö. 3-»7, 433. I. év |í<%. U,». |.)

raiitiliiuioyttk a régi hazai ötvösség körólil. (ArclijroloiriiU

I:H.'-ü. VM^X 104. I.)

— néi»i hazai nl\«»Miiöv»Miik a/ rzifih-v- miszú^mis Uialliii^on

.Art'h;i'oh»giai Érlrsílö, 18%. 3'.>8. I.i

— Hégi magyar mrikiiicsek. (.\rcha'oh)giai Ért«»silö, l!H>:.. 4.'>. I.)

— A hor hatásainak aIh»goriái ivgi nlv nvinvcki'n. (Ar»'h.i'nlí»tri;ij

Krtrsiló. 181)9. 1%. I.)

— .\ ziMiiáncz. Pozsony. l'.Uo.

Mikulik Józtff: Magyar kisvárosi élrl I52í»— 1717. Rozsnyó, 1880.

Koxár*. Mihály könyvny. Isni. : l><Mnk»» Kálmán dr. íS/.ázadnk,

i88i;. n;«». i.)

A bánya és vasipar lörlénch* Dobsinán. (Törléní^lmi Tár, 1880.

riii9. 1.)

— A líánNa- és \asipar lorl«'"n«'h' I>n|»siii;iii. j{ihI;i|m'nI, InsI.

Athfna'nm.

MUhoffn- Sándor: Magyarország közgaztlasáLra. I. II. 111. Util.

Hutlapest. \9m. Franklin-Társ. könyvny. Imii. T^káts Sándor.

• Századok. líMC. r>48. |j

JUulnár Béla és Kotzmann János: Hégi magyar borjr^y/ékrk 1515-

Im'iI. íKen-skodflmi Szakoklalás. Ml. évf. (IÍK»3/4.) í). sz.)

Mudrony Soma : Iparpolitikai tanulmányok a hazai ipar emtdése
i.'<r<r\áhan. .\z országos magyar iparrgyrslrt knlatásai és

t«inai:*«kozásaí nyomán az egyfsúlrl moghizásáhól. Hiidapcsl,

1877. Orsz. i|ian*g\»*siilft kiad.

JJi/Mkoiszky Frnó : Nagybányai ölvsmvekröl. (Arrha>ologiaí llilr-

•.íló. líMíH. 7s. I.)

*

Myskocnky V. : Harangjaink ismrntrln/, (.\rclia'(dogiai K«i/.|iiii.

MII. 3.)

Stuhtrag einiger Bcmerkungcn vom nnj^rischrn l rsprnngr d<*s

KiiUrhíMi. ^'l\u. .Matraz. 178>. ||. 41 >. 1783. 111. -m .)

Sn'ju 'irza : Pozson\i puskann'iv<*si'k í? a rrgi magyar piiNkam-
w-.s,.g. (Arrha-ologiai Krlc.HÍló, líHl. iOÍK I.)

.\ mair>-arok fegyverei a középkorban. íArcha-ologiai Értesít.
|H90 *^2.;

\ iii.igyar viseleti'k. (Lü. \'-*ui-^ .Mihály. i
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Nagy Iván : Magyarországi képzmvészek a legrégibb idktl
1850-ig. (Századok, 1874. 25, 84, 185. és 285. 1.)

— Ötvösségrl a XVII. században. (Archa^ologiai Érlesíta

1870—71. 63. 1.)

— (Jtvöskifejezések. (Archaíologiai Értesít, 1870. 178. 1.)

Naményi Lajos: lígy elfelejtett magyar szobrász. (Guttmann Jakab.

>

(Mvészet, 1904. 16. 1.)

Nemes Mihály és Nagy Géza: A magyar viseletek története. Buda-
pest, 40 színes és 71 fekete táblával. Bpest, 1900. 2-edr. 240. 1.

Németh János: Kereskedés történeke Magyarországon, Árpád feje-

delemtl íogva 1. Ferdinánd császár- és királyig. (Tudományos
Gyjtemény, 1839. IV. 3.)

Némethy Lajos: Adatok a festés történetéhez Budapesten a XVII.

és XVIII. században. (Archaíologíai Ért. 1881. 256. és 1883. 99. ].>

Nyárádvölgyi : Magyar ötvös-szerzdés a XVII. századból. (Száza-

dok, 1876. 664. 1.)

Nyáry Albert hr. : Magyarországi képírók a XV. és XVI. század-

ban. (Századok, 1875. 134. 1.)

— Registrum omnium rerum existentium in dominio episcop.

Agriens. (Arch. Közlem. XVII. 2.)

Odescalchi Arthur hg. : Gersei Petth Sára ingóságainak jegyzéke-

1580-ból. (Századok, 1873. 63. 1.)

— Ismét úrvölgyi rézcsészék. (Századok, 1874. 359. 1.)

Osüáth Andor: Esztergom. (Czéhek 64— 66. l.) (Ld. Magyarország

Vármegyéi és Városai. Esztergom vármegye.)

Pajdussák Máté: Szepesmegye középkori érczöntvényei és azok
mesterei. Lcsén, 1909.

Pap Károly dr. : Szilassy János ötvös életrajzához. (Archseologiai

Értesít, 1902. 283. 1.)

Pech Antal : Alsó-Magyarország bányamvelésének története. Buda-
pest, 1884. Ism. —i—gy—a, (Századok, 1885. 354. 1.)

— A selmeczi bányavállalatok története. Selmeczbánya, 1884,.

Ism. —i—gy—a. (Századok, 1885. 354. 1.)

Pest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. (Magyar Gazda-
ságtörténelmi Szemle, 1895. 1, 81. 1.)

Pesty Frigyes: Mívellségi állapotok Temesváron a XVIII. század-

ban. (Századok, 1877. 49. 1.)

Petelei István: A maros-vásárhelyi czéhek házi szokásairól. (Száza-

dok, 1878. 94. 1.)

Petri Pékár Károly dr. : János harangöntmester Iglón 1426-ban.

(Archa^ologiai Értesít, 1911. 287. I.)

— Jörge kfaragómester Szepesszombatból 1466-ban. (Archseologiai

Értesít, 1911. 287. 1.)
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ISrtrik /«: Ax üvep-, iigryjii?-. zoiiiAncz- ós ve^pupar. HiiiiapONli

r. ipari«»k. óri. IS8Í, |SS:U

J\rr€palth l^ti^it \ iiiiii<r\tir iiiriNol('MÍA> I. FiMMliiiáiid knrAhaii.

A «Mat?yiii (irs/á^^\ úlósi linilóki^ki nlapjáii. Itiidapcsl, P.Mri.

Pátria kunyvny. Isin. Inkóts Sátuior. iSzá/adok, IIMKI. 711). I.)

i\>/y<i Jaktih dt\: (ia/dasá^j \is/iiinaink a X\ II. s/j'i/sul ols IVIr-

Immi. tMair>ar tia/»laNi^^lorhMn'liiii S/tMult*, iH'.í.'i. 'JUI. I.)

Air .IníiU :^ Kiilkrr«*skedidiiiüiik rrllfiidrilrsr a \I\'. s/.i'i/.a<il>aii.

• .Maifxar (ja/.»l«sái:l«»rlónrlmi S/nnlr, VM\',\. \'X\. I.)

M:«i:\ar as/lalnsnk Htniiál»an IHtiS-lum, (Ma};\ar ( i.i/d.isájj^hn-tr-

III liiii S/rniI.\ I'HM». U). I.

Maff)ar ipamsuk Krakithnii a .\1\ . s/á/.ad ids frlrlx^n. (Mn^j^yar

(;az(Ía>áLMur(óiitdiiii SzimiiIo, P.HN). tO. I.)

>!a£r\ar n*»»lM t^s iiinhiin/«'> I*ári«»ltan (13H4 — I4i7.) iArt'li;i(»I(>L:i:ii

i:rl«-^il«». IÍX»I. 3:». \.)

— Ilniiffn>y<*iir>, vaf^yis magyar (iinárok Párishaii. (.Magyar (ia/da-

sáiflortént'Iiiii S/.iMnl«>. ilKM). 378. I.)

— A karUlriiii várlmii levó magyar vonal kn/ású nnlkiiirsrk.

(ArcluiMditgiai Krlosilü, IS'.Mi.i

— Az aacli«'ní iiiag\ar kápolna \I\. s/á/.adi magyar ölvösrmnri-

n»l. (.Vrrh.rolntriai Krl.'siló, \H\i'2. \:\'2. I.)

— Malmok s iiialnmliérlflok 132H—2í)-I>«mi. (Matryar (ia/daság-

tórlrfn-liiii S/.'iidr, 11M»0. :\\). I.)

l*ropptr S. János: Magyar szokások és orköli-sök a Wli. s/á/ad-

lian. íVbn'czrii, 1«77. Ism. D. K. (Századok, 1878. 3:)G. 1.)

l^dstky Fertncz: Adalk a mairyar ölvo-siiiap torfí'm'lFiirlM'Z. (Noin-

/il, 1W*4. %\. 8Z.)

— A magyar ülvösmvészelri (l'ng. Rtívuc, 1884.)

Rí»ke>zfs ölvössg .Magyarországon. (Arcli. Ért. 1881. Ilii. I.)

— A rv\í\ meiryarok frgyvcro s öHozcte dl. K. 181K).)

PuUzJiij Káruty </r. ; \\ 1. ^ \\ll, szá/adii(*li szövrldíszílsokröl.

(Szá/adok. 1878. ItUi. I i

— A magxar agyagmnvrsség törlnotn' vonal kozó kórdsí'k.

(Archa-ologiai Krlrsílö. 1H8-2. ^'yi. I.)

— Magxarhonj sodronv/oniánrzos kolyhrk. (.\rcha'oi«»giai lirlr-

ftitó,' 18811. 11.1

— Hrlyn'igazilás a >odronyzománczos kídyhrkhrz. ÍArclia'o!oi.'iai

Érlisíló. 1H8II. KM). I.)

'

— Az OH/liTifomi r«M*g\liúz kincstára. (y\rclia'oIogiai Érlrsílo, 1880.)

Radúnc* Jen: Itégi pgyliázi ötvÖKmúvck. Hal ábrával. (Archao-

logiai ItIisIIÓ. 18111 . 31. I.)

Badrdnnzky liéln : Magyar családlrl és háztartás a \\\. .'s Wli.
bzá/adlian. I— 111. k. Itndapísl, |87'J -l89r».
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Radvánszky Béla: Lakás és húlorzat a XVI. és XVII. században.

Budapest, 1879. Knoli K. biz.

— A magyar ötvösmvészetrl (Ak. Ért. 1882.)

RalLOVszky István: [Pozsonyi czéhek ismertetése.] (Pressljurger

Zeitung, 1876. és köv. évfolyamaib;m.)

Bannicher J.: Ueber die Gewerbefreiheit. Rede. Pesf, 1872. Druck.

Athenanim.

Bátli György: Az iparmvészet könyve. A magyar iparmvészeti

társulat megbízásából. Második kötet. Budapest, 1905. Athe-

nfeum könyvny. Ism. — i —s. (Századok, 1903. 31)3. 1.)

Besch Adolf: A brassai ötvösczéh bemondó táblája ir)56-ból.

(Archíeologiai Értesít, 1887. 289. 1.)

Bésö E. J. : A vizahalászatról a XVI. században. (Gyri fzetek. I.)

Ifj. Beiszig Ede dr. : Zemplén vármegye története. (Czéhek, ipar,

kereskedelem.) (Ld, Magyarország Vármegyéi és Vái^osai. Zemplén

vármegye.)

Bichter Ede és Király Ern: Selmeczbánya. (Czéhek, ipar, keres-

kedelem.) (Ld. Magyarország Vármegyéi és Városai. Hont vmegye.)

Bómer Flóris: srégi agyagmívesség viszonya a történelemhez.

(Századok, 1868. 413. í.)

— Egy pár szó a magyarországi halászatról. (Gyri füzetek. I.)

— Magyar viselet-képek. (Arch. Közlem. VIII. 3.)

— A czéhládákkal való körmenetek. (Századok, 1877. 563. 1.)

— Adalék a magyar ötvösség történetéhez. (Századok, 1877. 222,

407. 1.

— A hazai ötvös-czéhek szabályai. Harmadik közlem. (Századok,

1877. 795. 1.)

— Ezüstmvek és drágaságok összeírásai a XVI. századból.

(Századok, 1877., 546. I.)

"

— A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei. (Szá-

zadok, 1868. 9.-). I.)

Both, Johann—. Aus der Zunltzeit Agnethelns. Ein Beitrag zur

Geschichte des sachsischen Ilandwerkerlebens. (Archív, d. V.

siebenbürg. Landesk. Neue Folge, XXI. Bánd. 1 HefI, 87.)

Bth Viktor dr. : Franckcnsteini Franck Bálint epitaphiiima —
Hann Sebestyén mve. (Archaeologiai Értesít, 1911. 107. 1.)

Tiupp J.: Adalék az egyházi kincsek történetéhez. Arch. Közi. VII.)

Sándor István: Bóza nev italról. (Sokféle, 1808. X. 124. 1.)

— Mesterségeknek s holminek feltalálásáról s kezdetérl. (Sok-

féle, III. 1795. 30. Ví. 1799. 35. VII. 1801. 116.)

Sarkadi Lajos dr. : Bányászat, ipar, kereskedelem és hitelügy.

(Ld. Magyarország Vármegyéi és Városai. Bihar vármegye és

Nagyvárad.)
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>fltitm»zöté» N«pyvár3uti»ii 17ÍM—97. (hp^sli Ilirlap, 1900. jaii. 18.)

>rivifm«iiin Jó:jt$rf: Ni^liány »./ó «/ i|inn\ll;i|tnt rs i|)arl«»rNrny i'^nlr-

ki'boii. IVsI. lí<4ii». .N\. huc>aii>/.ky A.

.\z ipar ónÍrk«M. Kiror, 1874. Ny. «/. t^rsoki lyciMiiiii M\nimla.

><i/lni: Adoif tii\: .Ma^ynr IUtrli(lal(\ a magyar szahóipanisok

liilol- i^s ti*i*mi*ló s/övrlke/.t»lóin'k ln rvrs hirlriu'to. (Hutla-

|M*8t. 1911.)

>,tpktt iitza tir,: l'jalili tanulmányok a N(^s<»llaljri /oniánc/ hiilr-

noholx'il. (.Vnha'oloifiai Krlt'siló, 1910. 289. I.i

> \ihy Fri'n/r» : A S/.i»pO'*sríj laknviv;'i|r;'m;iU snrin|oiri;ii \is/niiy:ii a

\\ lll.<^>.\l\. szá/.aill.an.d.iHsr, llMll. Uoísn Józsrf 1. K..nyvny.)

M. Schnultcr Gyula: A selni«MV.I»án\ai r/.í^hok Alrt<*. ( Mriv«'In<l«»s-

U'»rlén«'li Krlokezi^srk. 'M. sz.)

.^:. V. KIfInii í'H liá/i r/ikkrk árai l>|.^. (lla/aiiU, iNM. lU). I.)

>ztilió Károly: E/NlnuiM'k t''^ (li'a(lasáij:ok os.s/rirásai a \\ I s/á-

/aillHil. iS/.á/ailok, 1877. Mit. I.)

>z*ibó Kmlrt: Hányászal, ipar slb. (Ltl. Mngyarorszáij Vár^neyyéi

r$ VárosiiL har»» vármojfye. (inir»r-Ki^linnl \ármrgy<*. Nyitra

\iirmcg\c.

.^zahó Kftdrt* é$ Fn'enczi Miksa: Ipai-, kíM-r^Ucdclnn rs liitclüjj^y.

(Ld. Mtttjyarorszáy Vármegyéi és Várostii. Szaiioics várniegyo.)
> 'if-.zky l.iijos dr. : A <*/rln'k lnrlrin'h''n"»I Maj^yai-nrs/áiron. Aka-

• Itiiiiai I. tagNágí >/.t''kf(»glal(» rilrkc/.és. íJjx'sl. lH\)\\. \:>'2. I.

Nagybánya rrgi iparáról rs c/.<'*lioirö|. (Századok, 1881). (Í7I5. \.)

Magyar ötvösök Krakkóban, i Anha'ologiai Krh'sil, I8H1).

:ri.'\.t

- lNzre\«*tclpk Mrll/l l)^/kár (tA/ ml. szá.s/.«»U iparáról-) irl cil*'-

kivésén*. (Százatlok, 1892. 781, 855. I.)

>;«i/<iy Imre: A XIV. és XV. századbeli ötvösség Uil líimki'.

Arrba-ologiai flrlrsiló, 1894. 8<K |.,

>zalay Agoslun régiség-gyüjtmiényénrk isniLThtésr. (Száza-

d..k, 1877. r^SÚ. 1.)

^zolay József: Városaink nrnizcliségí viszonyai .i XIII. században.

• Századok, IWI). WXi. I..

>:tinn Tamás: Száz év a niugyar niúvészrt Inrlóiiclrböl. IHOÜ—
19IN). Budapest. 1900. Atbenauni.

Um«T*»tb'n magyar mvészek. (Budapesti Hiihip, 1901. jaii. II.)

.^zrnttrei János : .Mej/yei élet, adózási és árviszí»nyok |{ors<idban a

XVI. é^ .Wll. sz. (Századok l»8;{. 804, Hi)7. \.)

— .\ magyar viselet történeti fejldése, 174 ké|»pel és .'»] ál»i-,

A M. f. Akadémia rét', biz. megbíz. Hpest 4-edr. 19():», 223 I.

\datok az erdélyi féilivisclel lörténeléliez n W'II. századlian.

Ardi.i-ologiai Krtesílö, rj<)8. 97. I.)
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Szendrei János: Adatok az erdélyi ni viselet történetéhez a XVIL
században. (Archaíolog-iai Értesít, 1907. 193. 1.)

— Köpcsényi viselet a XVII. században. (Archaeologiai Értesít,

1907. 341. 1.)

— Az országos ötvösmkiállítás. (Vasárnapi Újság, 1884. 9^

10. sz.)

— Országos magyar történeti ötvösmkiállítási emlék. 16 fénykép-^

nyomatú táblával, készítette és kiadja Divald Károly. Eperjes^

1884.

— A Károlyiak kincsei a XVI. és XVll. században. (Archa3ologiaB

Értesít,^ 1887. 255. 1.)

Szentkláray Jen: Társadalmi és közmveltségi állapotok Torontál-
ban a múlt században. (Hazánk, 1887. 1. 1.)

Szerémi: Ismét úrvölgyi rézcsészék. (Századok, 1874. 359. 1.)

Szilágyi István: Adalék a magyarországi képzmvészet történeté-

hez. (Történelmi Tár, 1880. 156. 1.)

— Sándor: Adatok az ipar és kereskedelem történetéhez Rima-
szombatban a XVI. és XVII. sz. (Századok, 1876. okt. f. 27.)

— Az ötvösség történetéhez Erdélyben. (Archeeologiai Értesít,.

1889. 173. 1.)

— A magyar árak történetéhez. (Történelmi Tár. 1878. 359. I.i

Szirbek J. : Az ipar fejldésének története hazánkban. Székesfehér-

vári ipar. tanoncz-isk. ért. 1895/9.

Szitni/ai József: A selmeczi bányászat állapota a 14 ik században,

(Bányászati és Kohászati Lapok, 1884. 3—4. sz.)

Szokolay J. : Czéhek és i})arszabadság. Pest, 1846. Emich.

T. Morva posztócsinálók letelepedése Puchon. (Magyar Gazdaság-

történeti Szemle. 1897. 536. 1.)

— Borkivitelünk Angliában. (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle,

1897. 372. 1.)

— A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676— 1698-ig,

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 45. 1.)

T. K. : Lcse, Késmárk, Eperjes és Kassa városok vámmentes árú-

behozatala 161()-ben. (Magyar Gazdaságtörténelmi Szende^

1899. 284. 1.)

T. K. : Rákóczyak regéczi üveghutája. (Magyar Gazdaságtörténelmi

Szemle, VII. 1900. 142. 1.)

— Faggyú ára 1582-ben. (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, VII.

1900. 282. 1.)

— Bajor sörbehozatal 1599-ben. (Magyar Gazdaságtörténelmi

Szemle, 1900. 334. 1.)

— Ónbehozatal 1552-ben. (Magyar Gazdaságtörténelmi Szende,

1900. 282. 1.)



Tragámyi Kái'oty : Nyilram«'gyo m^im*l leloprinrk rrotlolo. (Szt'i/.a-

ilok, I8H). 64. I.)

— Slyl t^ törléiit^lom, jeiryielek nz ótvsinkiállitnsról. íSzA/iulnk.

1881. 41U. I.i

Titkdca SilHilor tir: Krrt^skrdoliiii iiInk Mnvynrtírsznff s az öKtkö>»

tiirlományok k/öti a XVII. szi'izadliaii. (Magyar (íazdasi^g-

lórhMieliiii S/ciii1l\ 1* (Ml. 380. I.)

— Eniólyi ifóröp ki'iv>kiMl<')k I7o|-iki Nzaliadaloiu lovelr. i.M.iLrvar

Gaziiasáirtörténolmi Szoiiilí*. IS*>*). 'iiM\. \.\

— PoszU'»l»ohi»zalal Mi>rvál»ól liWJ. \Mn^ynr (taziiasá^lürtóiiriini

Szrmle, lí<*n». 10.'.. I.>

— Kas/a-U^ho/atal Ht^cshól I(»*2'.>-bon. (Magyui" (iazdasá^'löilriinliiii

Szemle, VI. IH99. 287. I.)

— .Méz- Ó8 viaszkivítidünk a .W'I— .W'III. s/ázadban. (Mai^yar

riazdaságlörli'»in»lmi Szrrnle, líHK). 47:{. I.»

— Réz-. \as-és aczélkivilrlüiik l(i(í7— KII I-ílt. (Maf^yai- (In/daság

töHénelmi Szomlo, 1898. (]i)\. I.i

— Ilajóépitnk hdopílése Matryarnrs/í'iiu'lia a ir», 17, <''s IH. század-

ban. iMairyar (íazdaságtöib'Mudnii Szrmlr, ll>i»l. 81, I.)

— A legívgibb magyar mrirlinták. (M;i:/Nar (iaZ(l;isáLrt<irtriiclrni>

Szemle. 1900. 478. I.)

— Az újbányái úvc^'huta IV»I;dlilása HliJO-baM. (M.iLrynr (iazdaság-

lörlénolnii Szmdr, l«'.»y. ':4'2. 1.)

— Sör- és iiálinkafözrs Heszlerczrbányán H\í}'2—b.'i-brd. (M.itjfs.ir

Gazdaságlörléní'lmi Szemle, 1900. 381. 1.)

— Az alsó dunanienti balás/at, lc)vál>bá a dosinarit rs Inhincrit

bf'-rbradása I7*20-ban.(.Matryar Gazdasáptörl. Szmilo, VM)'.\. U\. L
— A koiiiáriifni xi/alialászal a X\'I. században. (Mat^-yar ( 'iazd;iság-

lörlénelmi Szemle, I8*í7. 425, 4^5. I.)

— Vizafogó Vácz és liiida közölt I.V2H-ban. (.Ma/^^yar (íazdaság-

lörlénrlmi Szemb-, VII. VMHi. *J2. I.i

— honner szobrászról és a sülli niárványrói. (Arcli.rolí»L'iíii.

Érlesílö. 1902. 414. I.)

Takácn Sándor dr. : Aiii/sbin'gi ölvösök munkái törökök és niagya-

rok rés/ére. (Anli;folí»^'iai Krtcsít, VMM). \V.\. \.)

— Hégi kinrsi'król. Magyar nnikiinsek rlkallódása és tdidegrní-

lése I. Fcrdináníl és I. Miksa idejében. (Kgyrtértés, 1903^

máj. 3.)

— .Nádasdy Ferfn' z gr. ^jiivári kincstára. íAn iM-nlMt.'-iai Iül<;sitö,

I9<n;. \'>i. \.)

Tarctai György: Régi magyar mvészet és mesti-rendierek. (Ijuda-

|)e»t, I9ÍJ0. Wodianer F. és fiai.)

— .Mag>-. kir. udvari ninz^nm. Idegenben i«vö niagsar unikiriihík*

Egyilérlé^. |Híí7. „ki. 31.;
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Tárczy Károly: A czéhrendszor Munkácson. (Századok, 1909. 16. 1.)

Téglás Gábor: Bányavidékeink történetéhez. (Nemzet, 1886. 6*2. sz.)

— A nagybányai kerület bányatörténetébl. Századok, 1897. 344. 1.)

Ism. Woditska István.

— Nemes í'émbányászatunk. (Századok, 1889. 385. 1.)

— Adatok hazánk legrégibb kereskedelméhez. (Magyar Gazdaság-
történelmi Szemle, 1898. 481. 1.)

Terény János: A magyar ipar vázlatos története a legrégibb idk-
tl a nagy olvasztók korszakáig. (Bányászati és Koh. Lapok,
1887. 12. és köv. sz.)

Jhallóczy Lajos : Egy eperjesi keresked (Zimmermann Zsigmond)
a XVII. században. (Századok, 1881. kiránd. 62. 1.)

— Bornemisza Anna és az erdélyi ötvösök. (Archseologiai Értesít,

1877. 306. 1.)

— Zászlók ára a XVII. században. (Századok, 18"7. 457. 1.)

— Magyar fegyverekrl. (Archa^ologiai Értesít, 1881. 178. 1.)

— Otvös-remek a nagyszombati városi levéltárban. (Archaeologiai

Értesít, 1877. 264. l.)

— Apaffi Mihály íogarasi kincstára. (Archseologiai Értesít. 1878.

137. 1.)

— Budavári ftemplom kincseinek történetéhez. (Archseologiai

Értesít, 1878. 219. 1.)

Thaly Kálmán: Adalék a magyar háziipar történetéhez 1552-bl.

(Századok, 1874. 513. 1.)

— Adalékok hazai pecsétvéseteink történetéhez. (Archseologiai
• Értesít, 1886. 242. 1.)

— A hazai képzmvészet, mipar, nemzeti viselet, legyvergyártás

és háztartás történetéhez II. Rákóczy Ferencz udvarában s

korában. (Történelmi Tár, 1882. 555, 745. 1. és 1883. 184, 375. 1.)

— Könyvtári és ké|)zmvészeti adalékok a XVII. századból.

Századok, 1886. 912. l.)

.— Mvészeti és pénzverési adatok a Rákóczi-korból. (Archseologiai

Értesít, 1878. 241. 1.)

— Éremtani adalék a réz[)olturák és libertások éremanyagához.
(Századok, 1881. 770. 1.)

— Ötvösmvészeti és skóíium-himzési adatok 1709. és 1710-bl.

(Archícologiai Értesít, 1878. 161. 1.)

— Oróf Rákóczi Eiv.sél)etnek a kis-tapolcsányi kastélyban hátra-

hagyott ingóságai. (Századok 1888. 156. 1.)

— Sznyegek_, gobelinek, zászlók, legyverek és egyéb ritkaságok

Ecsed várában 1669-ben. (Archíeologiai Értesít, 1886. 134. 1.)

Tóth Béla: A hintó és a kocsi. (Pesti líirlap, 1900. márcz. 4.)

ótfi Lörincz dr : Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez

Kassán. (A kassai fgymii. 1886. évi jelentésében, 13. 1.)
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Tó^^^hlft^ ötvósiuúkiailit;iH iiiop^nMlásu IN^I. íVlu*. 17. (S/á/ailok,

líVf4. XC*. I.i

^rtHÚ^Jny ü-í^u.*, muzjftim : Koloxsvi^r ki'ivsk»Mlelni«' »^s i|mrn lörlé-

nele. ^Kolozsvár, 189H.t

":tpar. \t — iiirffhoiKtsilósH .Mau'yarors/ái;<>ii. |{n(la|M'sl, IS80.

>thlc«»inirer i^s WohlaiHT iiy. k. I. a/. I'!i:y«'tt'*rl^sl>nl.

'artja htvón: KtiZinotörodt^kok a r2t^h-n»iuls/.rrr«»l «^s a korlátlai.

szal»a<l ijiai-nSI. SzékeslVhérvár, IH<'»I». Ny. ö/.v. SzáinimT PAlm''.

'arga 7'.: >»/i»;;imí \Amsáiiak vis/onyáról ní'»lmapyar()r>zá;i' szln-

iiiúv»*l^>e t^s lH>rki*n*sk»MÍelmrhiv. a Xl\ . <^s \\ . s/.á/nHokl»;m.

íTorl. Ailallór, III. isTü. 111. i

ui^iJ János: Kóts/á/. óv a magyar mvrlóíiós líirlénrióliöl.

05-.VV— 17*:6.) \ár/.. VM\. .Mayn* Sáiulor k»»ny\iiN. Imii. I'. S,

(Századok, líMKt. 8.V.. 1.)

alenítuyi CnisfHir : A suinogyinegyri rzí^'ln'k. (.Mnvelnil«''sl«»ilóiH*li

krU-krzésfk, .'Ui. sz. Szej^szárd VM)\). Ul I.)

Wilthrrr Imre: Adalt^k Pest vái*os lörlénelóliez. (Századok, 187.'{.

Ml. I.i

ámossy htván dr.: Adatok a gyó^'vászal lörténelrlnz Po/soiiy-

ban. l*ozs«n>, líMH. .Viitrrrmayi'r Károly küiiyviiy. Isin. (iyöiy

Tibor. iSzázadok. VMW. G37. I.)

'o/fiorirt Koszía .* .\ ratruzai köztársaság' rz/'hri ós i|».ii-l(*stiilrl«'i

a Xlll-ik századtól a \\ lll-ik század vó^'éig. Ilcví'zctrsscl és

a czéhek szervezeti szabályaival. Zágráb, IINIO.

Vartha Vinczt". Der alt«' Töpfrrmeister von Pécs (Zsolnai) (Pesler

Lloy.l, líHjn. á|ir. 1.)

W'brr Samu : A szepességi szász bevándorlók megsznt egylel<'i-

n>l. (Történelmi Tár, I88r>. 27. I.i

— Adalék a Xlll. szepesi város lóriéneiéhez. (Századok, Issl.

nK7. I.)

X'entel Gustíáv : Kassa város parketkészítése a W. század kez-

detén. (M. tud. akad. Társadalmi Ij-trkczések II. kot. III. sz.

Vrnrich, W—. Künstlernamen aus siebenb.-sáchsisclier X'eigaiif.,'*'"-

lieil. (Arehiv. d. V. siebmbürt:. I,:ind«'sk. Neii«' rok'**, X.MI.

Hand 1 Ibn. 42.)

'illányi Szaniszló: íiömörmegye és város anyagi míveltséglörté-

nete, kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi

helyzetére, liyór, lH><I.Ism. — k — s. (Századok, IHHI. (i71. I.>

\ ittatoih, Heiurich -. Aelb-rrs Znnlt- und <ie\verbe\\esen in l»islrilz

bi» ins XVI. .lalirliiinderl. (Progr. des <iyninas. /n íJisliit/.

18G4. 3-46.)

\'odit3ka Utvón: \ n^igybányai kerület bányatörténiléböl. Nagy-
bánvM. IKMi. .Molnár .Miliálv knnvvnv.
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Wolf Gerö dr. : Ipar, kereskedolem és közlekedés. (Ld. Magyar-

ország Vármegyéi és Városai. Pozsony vmegye és Pozsony.)

Wosinszky Mór: Adatok az skor mészhetétes anyagmvességhez.
(Archaeologiai Értesít, 1904. 211, 1.)

Vörös István: A meztúri czéhek élele. Szentgotthárd, 1912.

Wellisch Béla könyvny. Ism. Dr. Perei)atits István. (Századok,

1912. 463. 1.)

Zoványi Jen: Magyarországi szövetkezett ötvösczéhek a XVII.

században.

Zsilinszky Mihály : Egy ismeretlen magyar fest. Metzner képíró.

(Hazánk, 1904. jun. 5.)

X. Y. A középkori magyar sodronyos zománcz. (Arclipeologiai

Értesít, 1892. 445. 1.)'

Adalékok a czéhek történetéhez.^

AbüKJ •, Zemplén-, borsod-, torna- és gömörvármegyei molnárok
közös czéhszabályai (1G70). Magyarul (Magyar Gazdaságtörté-

nelmi Szemle, 1897. 349. 1. Közli : K.)

Adalék a magyar fegyvergyártás történetéhez. (Archaeologiai Érte-

sít, 1878. 182. 1. Közli : Thallöczy Lajos.)

Adatok a felsmagyarországi czéhek történetéhez 1632— 1701 közt.

Magyar gazdaságtörténclmi Szemle, 1903. 156. 1. Közli :

Lukinich Imre dr.)

Allge.'neine Artikeln für Innungen und Zünfte des Königreichs

Ungarn. Ofen : Gedr. mit kgl. ung. Universitáts-Schrift 1826.

Ahó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, 1899. 136 1.)

Alsó-Meczenzéfi sörfzk 1664-iki egyezsége. (Magyar Gazdaságtör-

ténelmi Szemle, 1897. 362. 1. Közli : Dr. K.)

{Árjegyzék 1563-ból] Hajdan és most. R. F. (Századok, 1867, 425. 1.)

Árszübályzat. A tavaszi országgylésen elrendelt— . 1609. jun. 23.

(Erdélyi országgy. emlékek, VI. köt., 132. l.)

Árszahályzat. Az 1591-ik évi nov. 1— 20-iki országgylésen elren-

delt — . (Erdélyi Országgy. Emlékek V. köt., 575. 1.)

Arszahályzat. Ld. Limitatiók.

Árszabályzatunk történetéhez. Adatok — . (.Magyar Gazdaságtörté-

nelmi Szfíiiile, 1894. 345. 1. Közli : Lehoczky Tivadar.)

Árszabás.^ Az 1744. évi ei'délyi — . (Magyar (iazdaságtörténelmi

Szemle, 1895. 186. 1. Kö/li : Koncz József.)

* Helvnevek és tárgyak szeiinl, betrendben.



:íG7

Ars:af*4<, Az 173r»-iki >2t^kc>r«»lu^rvi\n — , (Mai^yar (iji/.(|ji>ájjrtt»rl6-

Imi Szemif. I^IHI. 34vV 1, Kó/li : K. Sj

I :<i ' :mi. M:iriialiiiHiiiik — . <M;iir\ ar (ia/.dasiitfltiiióiielmi S/.imii1o»

I8av 248. I.l

\rri»:onyok^ Rt^jíi -
. (.Ma^\ar <ia/.ila?»áiflörlriirlmi S/»'inlr, IHIU.

SS. I. Kö/li : At'sády /;/»nit*:.J

lr»4i*:iiliil(r-A »zal>al>/ala UV:7 . é^ \'(H\. t'^\vk\H)\. AHalrkúI :i Wll.
i"» \\ II. sxáxad ipar- és orkölrHlörléurli^lioz. (.Mafrvar Törl^-

n««liiii Tár. XVIII. köt. VM I. Közli: Sagu Iván.)

\rusok n-tjulája I.*»í'S-|m»|. .M:iir\an'il. iMaif> ar < i;«/dMs.Mtftorl(^iH'Iriii

Mt'mlo. \'M*\. r»I. I. Közli: tir. Kist Hriul.)

Asztaíi ftrnyútr,^^ dob/ódás ós krdtsrvros lako/á>ok. (M. lla/.ai Váll*

dor, I. IKU. 11. I.»

i?<V«ii czi'^liek, •lakozáv.. s/.ok;t*«;i. i |{ihI;ijh-«.|i N;i|i|n, l'.MM. lirr/.. vTi.)

/><tNt/(i r'»t'ri'szerz«»dr>«'k Hil'.í -'21 -Intl. ( Mmí/n ;ir ( i;iz<l:i«-;ii^t«»il('Mn*|[ni

Szemle. IStW. 93. I..

/Itdnitátzseijelifrgylit. J Ejry lizonlialoilik századix'li liáiiyász-sepféiy-

ejjryli»liirk ina^z'ynr szövo^rn ala|is/ali«^lyni. (n.'myá^^zati és Knhá-
szali Lapok |n;8. '11. I Kö/li : Szmik \. lynnr:.)

Jíártfai xargák czóhszaliályai NI»íM»öl. íGynri löpt. <'»s rri?. Fz. II.

18í»3. 171. Közli : Aigner Iaijos.)

iiethlen r,áÍH}r sZíT/íMli^st' egy \i\vuk krrt'skcdns d (l(j,iói. (.M-iL-yai*

íiazdaságlorlriiciini Szcmir. lHÍ)í<. lO."). 1.)

Itécni koreskcdók panaszai IG8() és l(lH8-ból. (.Magyai- (inzdaság-

lörléiielmi Szeralo, Iísl>7. 3í>8. I. Közli : Dv. h.)

l'rkt^rr.tkitl üríní'wyU, s/abndaliiia H)Sl-|iö|. i.Matryar (iazda.ság-

lorléíielmi Szende, lh%. 327. I. Közli : án.)

Brossai posztókereskedós szabály n/ása Ki.'il-ben. (.Magyar Gazda-

sngtürténelmi Szenilr, 1897. (Ui. I. K«»zli :
—e — e,)

— fézmívrsek kivállságlrvrle. (Ld : /. Kákórzi Gj/ni'fpj kivállsáif-

levrliM

Jtuda város árszabása 11. Lajos korában. Latinul, i rörléiudiiii I .ir,

1889. 37*2. 1. Közli : i/j. Kemény ímjos.)

Jfuilai bérkoi-sÍH(»k l7<H»-iki cz/diszabályzata. .Nriiirlül. Magyar
Gazdaságlorténrinii Szende. \W\). 33. 1.)

— bajosok 17ir>-iki czóbszabályai. Németül. (.Magyar (iazdaság-

lörh-iielmi Szende, 1899. 184. \.)

— ölvös bagyatéka l.'iO.Vben. íAnha'ídogiai I-irlrsítö, 1H97. \7i\. I.

Közli : Jir. Jiric'k Kountnntin.)

Jiibirh János részére kiállilott és a béli vásárokra vonatkozó pátens.

Némí-löl. Tört. és Hég. Éri. 1891. 5'2. I. Közli: norúti ímjoh.)

A czéitck lórténelébez. (Törlénehni Tár, \Kr.\. I«7. !. Közli : ifj.

Kemény híjos.
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Czéhbeli szabályok 1552-bl. (Gyri tört. és rég. Fz. 1. 1861. 50^

154, 216. II. 1863. 68, 170. III. 1865. 272, 347. Közlik : Ráth Ká-
roly, Aigner Lajos és Mersits Miklós.)

— szabályok kivonatban 1473—1521. (Gyri tört. és rég. Fz. IL

1863. 281.)

[Czéh levelek.] 26 elavult eredeti czéhkiváltságlevél a magyar nem-
zeti múzeumban. (Tud. Tár 1839. Értek. VI. 271.)

Csallóközi juhászok czéhszabályai (1/25). Magyarul. (Magyar Gazda-
ságtörténelmi Szemle. 1897. 253. 1. Közli : K. E.)

Csepregi szabóczéli csalafintasága. Egy okmány 1672-bl. (Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle. 1904. 21 9. 1. Közli : Munkás László.}

Debreczeni aranymívesczéh szabályai. Magyarul, (Történelmi Tái',

1897. ,553. 1. Közli : Széli Farkas.)

— ötvösczéh rendszabályai 1598—1600. Magyarul. (Történelmi Tár,.

1887. 595. Közli : Révész Kálmán.)

— szcsök czélilevele 1449-bl. Latinul. (Történelmi Tár, 1900.

296. 1. Közli : Br. Illéssy János.)

— szcsök rendszabályai a XVI. század végéi'l. Magyarul. (Tör-

ténelmi Tár, 1884. 758. 1. Közli : Imre Lajos.)

— mézeskalácsosok 1713. évi czéhszabályai. Magyarul. (Kagyar

Gazdaságtörténelmi Szemle. Vili. 1931. 294. l. Közli: Dr. Kárffy

Ödön )

— régi polgárok háztartásához. Adatok — , 1567—1638. Magyarul.

(Történelmi Tár. 1903. 266. 1. Közli : Zoltni Lajos.)

Dévényi halászok 1679-iki czéhszabályai. Németül. (Magyar Gazda-

ságlörténelmi Szemle, Vll. 1900. 177. l.)

Emlékírat posztócsinálásról 1680—87 közt. Magyarul. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1899. 32f^. 1.)

Eperjesi, Az— ötvösczéh történetéhez. (Történelmi Tár, 1882. 586..

1. Közli :
— r.)

— kereskedk 1615-iki czéhszabályai. Németül. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, 1899. 133. l.)

Erdély árúforgalma 1701-ben. (Magyar Gazdaságlörténelmi Szemle^

1897. 383. 1. Közli : T. K.)

— ipari, kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-bl. (Ma-

gyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 365. 1. Közli : Sz.)

Erdélyi görög kereskedk szabadalomlevelei (1643—78). (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 402. 1.)

— higanyvételi szerzdések 1701— 1703-ban. Németül. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, VI. 1899. 277. 1.)

Esztergomi csizmadiaczéh szabályzata 1473. Latinul. (Történelmi

'i'ár, 1896, 175. 1. Közli : Récscy Viktor.)

— molnárczéh 1699-1799. (Esztergomi Közi., 1887.103. és köv. sz.>
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Esztrrháti JáHO* gr. gyri vicr»r«*iicrtilisn;ik és fiáiink FiM'onrz-

nok fegyvert*!, hadi flszerolAsiM <Ss Ii\t!al)t»li rí?y<^h portt^kái.

(T ' !:ui Tnr. ISSi'.. ISI. I Kn/li : Thnli/ Kittmán.)

III. t • nl r/<>hs/al>ál\/nta t^s r/.ÍnnToí» l»\»'l«» a iiiai;yarorsz]^i<Í

pos/tóiiyirk részén*. iHki*). körül.) Némrlúl. (.Mapyar (Jozdasápr-

trirlénclmi S/cinl»*. \l. ISíHí. ÍIU. I. Kö/li : />»*. Kötn/öki AinjoH.)

F*9tntk a»loll úlnsiLU, inikép ál»ráz<>Ija a Prrényirkrl. ( Arrha'O-

htgiai ItIosÜó, \s\\\. VM\. I. K»»/.li : tfj. /ViVrn/i /íi;/mt»N(/.>

Gneula váms kézcmlvcsoiiiok a'aps/iibi\lyni. Némrlnl. (Törléiirimi

Tár. IS9K. IWI. I. Közli : UV^n- Samu.)

fíytV ván>s ciryozséiír a kamarával a/ alf<»|(li iii.irlinkr'rrskíMlnk

fril ^ir»l7i. (MagNar (iaz«lasáifli»rl»^iu*liiii S/i-mli', iS'.íS. ^"»í'». |.)

(aydrí kov»c8 czéh szabályai. h»ll-b|. Magyarul. (Törlí'-nchni Tár,

I«I07. 4U. I. Közli: Thunj Kicle.)

H'tli\*:.tt, .4— lörténelrlu'z. (Magyar Gazdaságlörlc'Mirlmi S/.omlr,

\^\>> 7-1. I. Közli : J. E)
Halü^zó gyalnni. (Magyar Gnzdaságlörh'nolmi Szemlr. IHD.'i. 7íí. I.)

llótnorheii szerszámok öss/oirása. Magyarul. (Törtriiclmi Tár, 1807.

771. I. Közli: ifj. Kemény Lajos.)

Hólgyt-uhúk^ \\ I. s/á/a«ll»rli magyar — . ( Törléiirlmi r.ir, JHH.'l.

r>ÍM. I. Közli : Mrünyánszku D*'nes.)

Ingónáffok, Wlf. századbrii . (Arrh.rologiai lirlosít, 187(K '2(i<). I.

Közli : Sagy Iván.)

Iparadó. Vidéki a XVII. században. (Törlí'-nolmi \ Áw \X%\. 1%'.\. I.

Közli : h%\ Mt'dnyáuszky Dénei.)

htvénffy Theodora: Ingóságai ir)4r»-ban. (.\rcli{i'í)iof>iai Értcsíl,

Is7s. :isy. I. Kö/Ii : SzfMt''mi.t

Itahmrés és borvám Zsigmond kirnlv idrjrJMii. (Ma}.,'Nar llirla|i,

líNM. szopl. -28.)

JáuoM király kincseinek s ruháinak összeírása. ( rorténclmi Tár,

iKí^. :>*'»;. I. Kö/li : Kemény I..)

Kalmár Gergely di-ák regr-^tiimja kereskedésérl ir>74 X'2. .Magyar.

(Magy Gazdaságlörlénelmi Szemle, VJO'i. 71. I. Közli: Kerehes

György.)

Károlyi Sándor trröf kiinn:/. geiuMjiiis úlasílásai a tis/.ii li.il/iszal-

r*'>l 17"2.'> IW>-li<M M:lL'^ 11 III ' M.'iL'\ ;ir ( I;i/(l;is;'ii/tnF léiiclmi Sz(Miile,

IHÍI9. 373. I

KoMMa vároB levéltárd hol. A hazai ipar történetéhez, (rörléfieliiii I ár,

IWíll. :íXÖ. I. Kö/li : i/j. Kemény ímjoh.)

— Az Ipar torién* l<l'<-/ <'r„il.' ti.lii,i jár. I^OIi. líM. I. Ko/Ii : i/j.

Kemény Imjo».)

— A feslészcl történetéhez. Oorténelmi lár, IKMí. líil, ÜHI. I.

Közli : ifj. Kemény Lajo».)

k'ornfríJ'kóuifVíár. \ll.
*24
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Kassa város levéltárából. Spilenberger Sámuel festmvész 1647.

(Történelmi Tár, 1899. 725. 1. Közli : Kemény Lajos.)

— Egy XVI-ik századi árjegyzék. (Történelmi Tár, 1892. 18(). 1.

Közli : ifj. Keméni/ Lajos.)

— Erszénygyártóczéh szabályzata 1561-bl. Magyarul. (Történelmi

Tár, 1890. 771. 1. Közli: ifj. Kemény Lajos.)

— Kmívesek árszabálya. Magyarul. (Történelmi Tár, 1896. 187. 1.

Közli : ifj. Kemény Lajos.)

— középkori ipara és kereskedelme történetéhez. (Történelmi

Tár, 1887. 781. 1. Közli : ifj. Kemény Lajos.)

— középkori ipara és kereskedelme történetéhez. Német. (Tör-

ténelmi Tár, 1889. 181. 1. Közli : ifj. Kemény Lajos.)

— város 1731-iki yásárpénzlarifája. Magyarul. (Magyar Gazdaság-

történeti Szemle, 1900. 87. 1. Közli : Kemény Lajos.)

— székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-bl. (Történelmi

Tár, 1882. 717. 1. közli : Pettkó Béla.)

Kassai czéhek történetéhez. Adatok a — a középkorban. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1904. 390. 1. Közli : Kemény Lajos.)

— szíjgyártóczéh 1627-iki árszabása. Magyarul. (Magyar Gazdaság-

történelmi Szemle, 1900. 367. 1.)

— egyesült lakatos-, sarkantyús-, pánczélgyártó- és csiszárczéh

szabályzata (1461). Németül. (Magyar Gazdaságtörlénelmi Szemle,

1903. 426. 1. Közli : Kemény Lajos.)

— fazekasczéh. (Archíeologiai Értesít, 1898. 379. 1. Közli M. /.

— csizmadiamesterek szabályzata, 1598. április 4. Magyarul, a

város tanácsától. (Századok, 1875. 736. 1. Közli : Thaly Kálmán.)

— csizmadiák pörírata 1642-bl. Magyarul. (Magyar Gazdaságtör-

ténelmi Szemle, 1901. 424. 1. Közli: Kemény Lajos.)

— szabók 1461. évbeli czéhszabályzala. Németül. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, 1903. 429. l. Közli : Kemény Lajos.)

— kereskedk 1446. évi czéhszabályai. Németül. (Magyar Gazdaság-

törlénelmi Szende, 1898. 31. 1. Közli: Kemény Lajos.)

— kereskedk czéhszabályzala 1475-bl. Németül. (Magyar Gazda-

ságtörlénelmi Szemle, 1897. 190. l. Közli : Kemény Lajos.)

— kereskedk czéhszabályai 1686-ból. Magyarul. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, 1897. 42. 1. Közli :
—e —e.)

— posztókereskedk 1461. évbeli szabályzata. Németííl. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1903. 428. 1. Közli : Kemény

Lajos.)

— czéhek árszabása 1635. Magyarul. (Magyar (jazdaságtörténelmi

Szemle, VUl. 1901. 472. l. Közli: Kerekes György)
— czéhek árszabásai a XVH. századból. Míigyariil. (Magyar Gazda-

ságtörténelmi Szemle, \lil. 1901. Közli: Kemény Lajos.)



k'aM9mi rsiftzárok árs/ahi^saí íWII. sxAyntl els leltM I II. (M«í?yar

Ga/diiHáplrl SztMnIr, Ml. VM)H^. ?7r». I. Közli: K>m»'H»/ Lajos.)

— kort'skfiluk ki\AU.N;itfni I:J78. I.ulim'il iT..rlriirliiii Váv. ISHT.

7t»H. I. K/li : i/>. AVmr'My Imjvs,)

— Ek> k«^|»in» lérilvónyo, <Tört^ni*liiii \hi\ lHh'.». »»<^n. I. Közli :

ifj. Krttrr'nté tttjo».)

Kirt^skirm'h «'si/niailiúk rzi^lumluna. i \i r|>.i ..Ink'i.ii 1 itrsitn. IH'.M.

4i:>. I. Holtós hiszló)

kf%smdt'k vÁn»« krrrskcHolmi sznl»álN/nla n \\ . s/.úzn<l t*l»'jrrnl.

Nómol. nörl^iiolmi Tár, IHM». i:i7. I. Közli : Dnnkó K. dr.}

— vjin^s s/abi^l>zala a vn^zonfrstós í's vászonkiMrsktMlósrnj (I7,'í7).

N»*'niciril. < Magyar tiaztlnsáijlörlónrlini Szrmlo, I8ÍW. M'í. I.)

Koh>zsvári rzélisznhAlsok Jakah Ehk : Kolozsvár lörlrm'lrhon.

kV'pirnk rzrliN/aliályai (ir»lH :ú\) (Mnts'V.ir (iaztlaságlörlrinlmi

>/«*iule. ISUS. In7. I. Közli : liaraMs Sitmu.)

ólvös czi'^hsznhályok. Mnt'>nrnl. » r<»rt»''neiiiii lár. I>'!>7. .{si.l.

Közli : IVreM Kntlre.)

ölvös|»»p''ny«*k !»lrik«'ja l.i7il-l»aM t^s j.'jri-li.iii, Ihiik lurkas Mkad.

r. taglói. >/rkfnirlal«» órltkezt's. liudapest I^Hti. (I>lrktzt ^rk a

Törl<^in"liiii linlnmányok köróhöl, Xlll. k.) lI.H : Sztrájkok, Wriii

magyar i

homárnmt >zijg>árl«'» , nyerges- (^s rsiszái"í-z<''lí alapszabályai, H»9"?.

(Koiiiároiiiiii. Közlöny, 1888. 36. rs köv. sz.i

l^éfjrádi sajkások rzélibzahályai (1717). .Magyarul. (Magy.tr (iazda-

sáirtörtónelnii Szemle, 181)7, 4»U>. I. Közli : Ó.)

/Limilatio./ Artinili rrctilirationis ariiliciiiii niaiiiiarinrnni, in ilio

(atlinrina* in rongregnlion<' ('.o|os\ arionsi ron«'hisi Anno I)o-

mini ]í>'*i\. (Knlélyi országgy. milrkek. 11. köl. <».'». I.i

(iyulafrIi/Tvári líW.'). (Krd. országgy. emlék«'k \ III. kol.JT:'.. l.»

Szászok liniitatiója H'>1>. október '24. (Krdélyi országgy, rinl(''-

kfk. \. köt. :UI. I.»

I Limitatio.] \ izk(*n>sztnapban Sz^kelyvásáibelyen ri''sz sz<MÍnl Naio

országgylésibben az míves mesterek niív«'iiÖl ily rnnlelrl v(''grz-

letett. 1571, iKnl<^lyi országgy, emlékek. II. kot. 'M\). I.i

l.imHatiók, kassá városi — . (TörbMielmi Vúr, \HX\i. ~~'.\.
I. I\<»zli :

ifj. kemény Imjos.J

\fAr2-. iri7r»-és 168<;-böl. Magyan'il. (TörU-nelnii lár, \h[)h. :,.,«,. I.

Közli : Jásztli liezft dr.)

\7in\. (Történelmi Tár, Ihhh. l«7. I. Közli : Itniikó Kálmán.)

JUicwi |Hisztó<'HÍnáló-czéli Ij'.H). évi szabályai. Néniehil. (Magyar

GazdaságtoKénelmí Szemle, 18ÍI9. '.\'*7. I.)

k»reskei|ök l<'>84; iki rzéhszabályzala. Nénielnl. (.Magyar (iazda-

ságlörtén'-lmj Szi-inb-, IhíHI. '273. I.)

'21*



372

Lubinai táiiyéicsinálók ir)43-l)an. (Magyar Gazdaságtörténelmi

Szemle, 1900. 141. 1. Közli: T. K.)

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben, (Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 356. 1. Közli : Sz.)

Magyarországi szövetkezett ötvös cz'éhek. (Történelmi Tár, 1893.

368. 1. Közli : Mihalik József.)

Magyaróvári lövészegyeslet 1753-iki szabályai. Németül. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 376. 1.)

MáramavOS- Sziget városának statútuma, 1569. febr. 17. Magyarul.

(Századok, 1870. 259. 1. Közli : Székely Sándor.)

Máramarosi öi koronaváros 1629-iki árszabása. Magyarul. (Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle. 1899, 222. 1.)

Mátyás király udvarának borfogyasztása. (Magyar Hírlap, 1904.

nov. 5.)

Nádasdy Ferencz gr. úlasitása hollandi vásárlásai fell lööo-ben.

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 459. 1.)

Nagybányai bányászati és pénzver utasítás 1680-ból. Németül.

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1903. 179. 1. Közli

:

Kárffy Ödön dr.)

Nagybányai esztergályosok czéliszabályaí 1716. Magyarul. (Magyar

Gazdaságtört. Szemle, VIII. 1901. 213. 1. Közli : Í)r. Kárffy Ödön.)

jYasfyyáraf/i szabók czéhszabályzal a 1614-bl. Magyarul. (Történelmi

Tár, 1901. 127. 1. Közli : Koniáromy András.)

Nagybányai szekeresek széhszabályai (1695 köri). Magyarul (Ma-

gyar (iazdaságtörténelmí Szemle, 1897. 314. 1. Közli: —re.)

Nagyszombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674 és 1705-

bl. Magyarul. (Történelmi Tái-, 1885. 181. 1. Közli : Pór Antal)

Nagyszombati kalmárczéh szabályai stb. (Történelmi Tár, 1883.

170. 1. Közli : Békési Emil.)

Nagyszombati szölömívesek czchszabályaí (1'd73.) Magyarul. (Magyar

Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 479. I. Közli : E.)

— szLÍcs-czéhnek 1503. és 1604, évi rendtartása. Magyarul. (Tör-

ténelmi Tár, 1886. ,369. 1. Közli: Békési Emil.)

Nagyszombati szücs-czéh szervezete. Magyarul. (Történelmi Tár,

1899. 362. 1. Közli: Slillfried dr.)

Németujvár város husvágási rendtartása 1648-ban. Magyarul.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900, 38, 1. Közli :

Borovszky Samu.)

Ni ruhaérték a XVI. században, (Történelmi Tár, 1887. 791. 1.

Közli : Pettkó Béla.)

Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a

XVI, és XVII, században. (Magyar Törlénelmi Tár, XXll. köt.

237, 1, Közli : Szilágyi Sándor.)
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örmény koloti tnrsa>ág sialnuljilomlüví'lr I703-Ih'i|. (Ma^yjir (íji/da-

'^airlrtí^iioliui SziMule, IHIC Mi. I. l\<»/li : (\)

ihrmetri ccll«TÍ^l.»k >z;ihály/ala I5f*7. Ma^Nariil. ( l'örtéiirinii l'ár,

líWT. 8lí6. 1.^

JMpiti molnánvóh levelril)«il. íI774--7í<.í I IV. Maífvarúl. (Maj^yar

(iazita««a&rti>rlóni'lini S/omlo. líHMK :í*2;>. I. K«»/li : Sórö» hnujnicz.)

/V^(i k«TU^*»/ck r£tMiNz;ilMl>zala il7r»(i). NtMiM'hil. (M.«i.'\ar < ia/.»l:isíi^-

lórtt^iioliiii S/cmle, IKU8. 2lU. I.)

I\ttfomybitn, Éleliiiis/i'n'k ára — I.'»4i3-ban. (Ma^sar íiazílasá^'lörló-

nelmi S/eiiilt*, lf<*.>S. n;r». I. Kn/.Ii : I»r. Kntjöki Alajos.)

Ik>t*oityi oí/.iiiadiák iiiair>ar r/rliv/:i|i;i|N:ii lliO'J-bol. ((iy«M"i törlés

réir. FZ. III. 18(>:». 57-2, 347. I. Kö/li : Mersth Miklós.)

Jiáctkerri cióhlevcick. «l\áczkevt»i Okmánytár^. K«»/.li : Mfujdics

• • n )

J. ; György kiváit^^áirlrNclc a l»i;«*.viii ré/inívcsok javára.

Ma(?\anil. «Törlén»'liiii Tár. IMÍH. 7*24. 1.' Közli: Koráts JA.hzIö.)

\ Ii*ikóct9'i\r\»k 1G88 .Munkács >árában maradt és Piit:iki':i \itt

inuö örtéki'iiiok lajslrninii. TI örtí'^nrlmi Tár. issr». 7r»l>. I. K<>/Ii :

Thaly Kálmán.

f

ittrhficotio arlilícum iiiaiiiiariiiin |M>r (loininos Savoiics ad coinmis-

siuneiu dominoriiiii regiiirolariiiii e\|icdita. \'á\{). iKrdélyi orszái^-

STyIé*-! ondékek. II. knl., 17?^. I.i

iit-gister, l);!*. — (.Iit Jnlisiniirs-Krudersciiart und dii' ArIikrI (Í(m*

II«Tnian>ládler Srhiislorziinfl aiis dcm 1(». mid 17. .lalirhumlíit.

i.An-liiv. d. V. sifbenlíürg. Landesk. Nt'ue Fol^'o. .\\l. Hiind.

*2 Hefl. 3Vi. Ileraiisp. : I-'ranz /nnmirmnnu.)

Potsnyai^ A— hánNá^/al a .\\ 11. ^/. k«»/r|t(ii. ( Tört (''iioliiii Tár,

188-2. 3ÍW. I. Közli : Divald J.J

>^ro*pataki lakatosuk, bádoy-osok, órások slb. r'zéhb'vrir 16<íí^-l>«d.

V - nil. (Törtéin'Imi Tár, IHIKJ. ',)7'.\. I. Közli: /orún>fi Jen.)

^á' , 'M mal«íiiiköbáii\ászok szabálsai (17 U» kurid. 1771.) .Mji^''\a-

nil. (Ma^^yur (iazdasá^lörtéiirlriii Szendo, 18Í)8. II. I.l

^etlyeu'U'k /akoviás aiíjL'ol-porzsa kfTcskedtársaságának szabada-

lomlcvob' Hi'.Hj-ból, (.Mag^yar (iazdaságtörl/Miohiii S/rmN', l-síiy.

:mCj. I. Közli : dr. A'.)

Selmeczbányai levéltár legré^^ibb czéhlrvele 14«7-böl. Nómoird#
Történelmi Tár, VMih. 147. I. Közli : liichtiT Kde.)

^rmpUtei molnárok H»4r»-iki czébs/abályai. Maf^yand. (Maj^^yar

Lazdaságtörlénehni S;iemb\ IlMNl. 123. 1.)

Sopront kereskedk 1690. évi czéhszabályzata. Némrll. (Magyar
íiazdaságlörténídmi Szemle. \S*Mi. 31K 1.

Sztrájkok, Hégi iiiatr>ar - . A kol<#/svári öl\osligéiiN<ík l.J.l. «vi

sztrájkja. <l*»*sti Napló, |h!>3. fibr. .'>. s/ám:i.i
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Számla szíjgyártó munkákról 1609-bl. (Magyar Gazdaságtörtónelmf

Szemle 1900. 280. 1.)

Szatmári kereskedk czéhszabályai (1705.) Magyarul. (Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 79. 1.)

Szegedi czéhládák, Régi — . (Pesti Napló, 1905. márcz. 3.)

Székel ifudvarhelyi czéhrendszabályok. Magyarul. (Történelmi Tár,

1887, 366. 1. Közli : Barabás Domonkos.)

Szepességi árszabály 1610-bl. Németül. (Történelmi Tár, 1890,

773. 1. Közli : Weber Samu.)

Tatai czéhekrl. VII., MII. (íömbkötk vagy paszománykészítk
czéhe. XVII. század. (Tatatóvárosi Hiradó, 1888. 34, 35. sz.)

Temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723—25-bl. Né-
metül. (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 446. L

Közli: K.)

Temesvárott és a Temesi Bánságban, Mibe került az élet a múlt

század els leiében — általában. Magyarul. (Tört. és Rég.

Értesít, 1891. 53. 1. Közli : Báró ti Lajos.)

Tokaji halászrendtartás (1745). Magyarul (Magyar Gazdaságtörté-

nelmi Szemle, 18?8. 213. l.

)

Tököly Imre szerzdése Elraim zsidóval a sör- és pálinkalozésrL

(1678.) (.Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898. 216. 1.)

Utasítások a [)odheringi sör- és |)álinkafzésrl 1701. Német i'iL

(Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1899. 313. 1.)

Utasítás a mádi korcsmáról és mészárszékrl 1635-ben. MagyarúL
(Magyar Gazdaságtörténetmi Szemle, 1899. 47. 1.)

Vasmegyei malmos gazdák kartellje 1698-ból. (Magyar (iazdaság-

történelmi Szemle, 1895. 128. 1. Közli: J. K.)

A veszprémi káptalan kincseinek összeírása 1429—1437. évekl)L
(Történelmi Tár, 1886. 553. 1. Közli : Fejérpataky László.)

Vöfély-czéh^ Egy régi — Deljreczenben a XVll. században. (Peslí

Nai)ló, 1901. jan. 19.)

Czéhpecsétekrl szóló közlemények.

Beregszászi szi'ícs-czéh pecsétje. (Ld. Magyar közíratú pecsétek.)

Beszterczebányai ötvösök pecsétje. (Archceologiai Értesít. 1892..

77. l. Közli: Mihalik József.)

Brassói ötvösczéh pecsétje. (Ed. Hazai ötvösczéliek [)ecsétjci.j

Czéhpecsétek (Archa'ologiai Értesít, 1878. 158. 1.)

Czéhpecsétek. P«égi magyar — (Századok 1873. 361. 1. Közli: Tlialy

Kálmán.)

Debreczeni ötvösrzél) pecsétje. (Ld. Hazai ötvösczéliek pecsétjei.)

Eperjesi ötvösczéh pecsétje. (Ld. Hazai ötvösczéliek pecsétjei.)
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i<éldrért kovács- és bovnár-c/éh pccsi^ljt*. (Lil. Magyar közírahi

-Nk.i
// : L : > osciéb«»k p«*C4»éljoi a \\ II t^*» \\ III *»/á/.a»n»úl. iAn'li.i«»-

Itiu'iai llHesíló. 189*2. 4'ii\. I.)

Jn*sb<rrtHtfi licák-rxéh pt»csólje. (Lil. IVrsél nyomó, liégi — . sU». i

K*tniz»ai \ /Ali |M»csóljt'. iLíI. Maifxar köriratn porsólekl

A«i«uií im-.... r/rh réjfi pfcsóljc. iAi*cli;»'nlugiai K?l«'*^ilö, lss:>.

141. I. Kó/li : .M>skovszk> Viktor.)

Aoiozsvári «ilvö>c/rh pei'St^ljo. (.\n'ha*olo^iai I'tIosIIö, 181K>. 44. I.

K«>zlí : Milialik Jó/sfl.l

KorpoHai (*>i/.iiiailia-t'zóli prrsóllöjt* IGíU-Im"»I. i Ai ili.mloLíi.ii liilr-

HÍI, lí<»->. .ÍW. I. Kn/Ii : Milialik Józsrf.)

A'<:!rs«^í inatryar rzrhp<»cs«M 16*.MM>l. (Szii/.adtík, \s~'i. 64H. I. Kö/.Ii:

NaiTx ImnM
LtH'Bfi öl\ö>c/rh prrsóljr. iLil. Ila/ai t>lN<»sczóh«'k pecsrljoi.)

Magyar |»ecs»»l, Ilógi — . íN-körösi rzahó-rzéh pri'sélje, líi.VJ.]

S/ázailok, 1875. (iSTi.)

Magyar knriraU'i porst'*lrk. >/azaílok, 1^77. i'X. I Kü/Ü: Szalay

liiire.i

yagy-ttrai csiziiiadia és szabó rzéliek p«M's«''lci. il.d. Czrlip«*csrtrk.)

Aai/yjíz^'fcrfii öl vsczéli pecsétje. (Archa'ologiai lOrtesíl, IH1>7. líM. I.

kózli: Mihalik .ló/srf.

)

y-kóröiti szahii-czi'li pecséljc, UmI*. ^.d. Mag\ar pccsél.)

Aagi/rdrof/i ótvösczéli pecséljc*. (I.d. Hazai ótvósrzéluk iiecsrljri. i

iS'ipai InkácN-fzéh pecséljr. (Ld. Magyar köríralú prcsétck.)

i'tcséi. Néhány hazai — . (Archa-olotria l'.rlesilö, |s7H. C.s. I. K(./li:

hfák l-'arka>.)

JWsétnyomót l^égi — . [SigíIIiiiii Crhac Lilrralmiim |)«' .I:i/I)<iiii]

Századok. 1807. 314. I.)

yV-«/í ölvÓKiv.éhí'k prrsélji". (Ld. Hazai öIn ösc/.rlirk p<'rsél|ri.)

/^*/i ötvnvnk czéhpecséljí'. (.\rcha*uIogiai I iftKÍIü, isíls. Is|. |.

Közli: Mihalik Józser.)

J'oz*onyi gniidtkötök prcsélj**. (Ld. Pocsél, Néhány hazai — ).

/fimíiJ«t4:>»/»6íi/i ötvösczéh pi'cséljr, (\j\. Hazai üf vösc/éhck p<'csél jci.)

Ilozsnyói otvósHzéh persélje. <Ld. Hazai ölvösczéhrk pr<-séljri.)

^iimarjai gondikötörzéh ptM;sél)e. (Archa'olí)giai lirtesitö, IH7m.

3<M. I. Közli: Dí-ák Tarkas.)

.N./rt;/»poí<i/ci öl\ ösr/éh píTsét jo. (Ld. Ha/ai <)l\ usc/rhrk prisrl jri.)

>z^i/m<in iilvosrzéh pecsétji- l.VJ<>-hl. (Archículogiai I i tcvílö, iH'Jii.

IMX. I. Közli: .Mihalik Józsi- 1.|

>zékr»fehércári czipészrzéli prcséljr, (Ld: (Izéhpecsélek.;

— i'sizMiadiac/éh prrséljr, (Ld, í'zéhíXícsélek.)

— vargac/éh pecsétje. (Ld. Czéhp<*cs<f<k •
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Ungvári ötvösczéh pecsétje. (Ld. Hazai ötvösczéhek pecsétjei.)

Vásárhelyi lakatosok pecsétje. (Ld. Pecsét, Néhány hazai —.)

— mészárosok pecsétje. (Ld. Pecsét, Néhány hazai — .)

— ötvösök pecsétje. (Ld. Pecsét, Néhány hazai — .)

— szcsök pecsétje. (Ld. Pecsét, Néhány hazai — .)

— vargák pecsétje. (Ld. Pecsét, Néhány hazai — .)

Veszprémi mészárosczéh pecsétje. (Ld. Magyar köríratú pecsétek.)
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